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Esipuhe
Tämä raportti on tehty osana Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 -hanketta. Hankkeessa luodaan Oulujoen vesistöalueen vesistövisio, jossa kuvataan vesistöalueen tavoiteltavaa tulevaisuutta sekä suunnitellaan ne toimet ja askeleet, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja
Luonnonvarakeskuksen sekä alueellisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Kotimaisella vesivoimalla tuotettu sähkö on perinteisesti ollut erittäin tärkeää Suomen energiantuotantojärjestelmälle, ja myös Oulujoen vesistöalue Suomen viidenneksi suurimpana vesistöalueena on
1900-luvulla valjastettu kansallisen vesivoiman tuotannon käyttöön. Sähköenergian tuotantojärjestelmien kehittyessä ja vähäpäästöisesti tuotetun sähkön roolin korostuessa sähkön tuotantomenetelmät ovat
monimuotoistuneet. Oulujoen vesistöalueen kunnissa erityisesti tuulivoimatuotanto on kasvattanut merkitystään.
Tässä raportissa kartoitamme Suomen sähköjärjestelmän nykytilanteen ja silmäilemme tulevien
vuosien tuulivoimatuotannon ja joustavien sähköjärjestelmän resurssien kehitystä sähkömarkkinoilla.
Raportti on tarkoitettu yleistajuiseksi katsaukseksi kaikille sähkömarkkinoista kiinnostuneille lukijoille,
mutta erityisesti toivomme, että Oulujoen vesistöalueen vesistövisio -hankkeen sidosryhmäläiset voivat
hyödyntää raporttia yleiskuvan muodostamiseen sähkömarkkinoiden toiminnasta ja kehityksestä. Raportin eri luvut paneutuvat aiheisiin tiivistetysti, mutta kaikista löytyy runsaasti lisätietoa eri lähteistä, joita
lukija voi halutessaan katsoa myös tämän raportin lähdeluettelosta.
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1. Johdanto
Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii paljon vähäpäästöisesti tuotettua sähköä. Euroopan Unionin (EU) päätyökalu päästöjen vähentämiselle sähköjärjestelmässä on päästökauppa, jossa hiilidioksidia päästävät
tuotantoyksiköt hankkivat päästöoikeuksia tuotettua päästöyksikköä kohden. Päästöoikeuden hinta on
noussut vuodesta 2018 (Kuva 1, ylhäällä), ja tämä kehitys on tehnyt polttoaineista kuten kivihiili ja
turve kalliita käyttää sähköntuotannossa. Toisaalta tuulivoimateknologia on halventunut, ja tuulivoimaan investoidaan Suomessa markkinaehtoisesti. Tuulivoiman määrä Suomessa onkin kasvanut viime
vuosina selvästi (Kuva 1, keskellä). Kokonaisuudessaan kehitys on johtanut sähkön ominaishiilidioksidipäästöjen vähentymiseen Suomen sähköjärjestelmässä (Kuva 1, alhaalla).

Kuva 1. Sähkömarkkinoiden kehitys: EU:n päästökaupan päästöoikeuden hinta (ylhäällä) ja tuulivoimatuotanto (keskellä) sähkön ominaishiilidioksidipäästökerroin (alhaalla).

Sähkönkulutus (ts. sähkön kysyntä) vaihtelee vuodenajan, kuukauden, ja jopa päivittäisen kellonajan mukaan. Kulutuksen vaihtelu huomioiden, sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee olla jatkuvasti tasapainossa sähköverkkojärjestelmässä. Säästä riippuvan tuulivoimatuotannon lisääntyminen kasvattaa
vaihtelua ja epävarmuutta sähköjärjestelmän tuotantopuolella. Koska sähköjärjestelmän on mukauduttava kulutuksen ja tuotannon vaihteluihin, vaihtelevan tuotannon lisääntyminen kasvattaa tarvetta joustoon kykeneville sähkön tuotanto-, kulutus- ja varastointiyksiköille (Kuva 2).
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Kuva 2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja tarpeet vähäpäästöiselle tuotannolle ja joustaville tuotanto- ja kulutusresursseille sähköjärjestelmässä.

Vähäpäästötöistä sähköä tuotetaan myös ydin- ja aurinkovoimalla. Ydinvoimatuotannon osalta Olkiluoto 3 – tuotantoyksikkö on tulossa tuotantoon vuonna 2022 ja Pyhäjoen ydinvoimayksikkö on suunnitteilla. Lisäksi pienet modulaariset ydinvoimayksiköt saattavat tuottaa sähköä ja kaukolämpöä tulevaisuudessa. Aurinkovoimaloiden osalta tuotantokustannukset ovat tulleet vuosi vuodelta alaspäin ja
teknologiaan investoidaan vahvasti ympäri maailmaa. Lähivuosikymmeninä ajankohtaista sähkömarkkinoiden kehitykselle tulevat olemaan tuulivoiman lisääntyminen, kasvava tarve joustaviin sähköntuotannon resursseihin, sekä yhteiskunnan lisääntyvä sähkönkulutus esimerkiksi liikenteen, lämmityksen ja
teollisuuden osalta. Tässä raportissa keskitymme tuulivoiman lisääntymiseen, kasvavaan jouston tarpeeseen sekä yhteiskunnan sähköistymiseen.
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2. Suomen sähkömarkkinat
2.1 Lyhyt historia
Sähkön valjastamisen potentiaali ihmisen toiminnan avuksi alettiin ymmärtää 1800-luvulla, ja Suomessa
ensimmäiset lamput syttyivät Finlaysonin tehtaan kutomasalissa vuonna 1882. (Suomen sähkölaitosyhdistys & Simola, 1982.) Suomen ensimmäinen sähköä tuottava voimalaitos oli vesivoimalaitos Tampereella, joka otettiin käyttöön vuonna 1891. Kaukosiirtotekniikka alkoi mahdollistua vuosisadan vaihteessa, mutta aina itsenäistymiseen asti sähköntuotanto pysyi Suomessa hyvin paikallisena (Herranen,
1996). Suomen ensimmäinen kantaverkko, jota kutsutaan Rautarouva-linjaksi, kulki Imatralta Viipuriin,
Helsinkiin ja Turkuun, ja avautui vuonna 1929. Tämä alun perin kokonaan 110 kilovoltin (kV) runkoyhteys on uusittu aivan hiljattain (Fingrid, 2009). Kantaverkon kehittyessä edelleen rinnakkain nousivat
valtio-omisteisen Imatran voiman sähköverkko ja teollisuuden ja muiden voimayhtiöiden siirtojohtoverkko (Herranen, 1996).
Kaupungit sähköistyivät Suomessa huomattavasti maaseutua ripeämmin. Maaseutu sähköistyi pääosin 1970-luvulla, ja koko valtakunnan kattava verkko saatiin valmiiksi vuonna 1987 Kittilän Pokan
sähköistyessä. Imatran voiman ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:n verkot yhdistettiin Euroopan Yhteisön jäsenyyden myötä Suomen Kantaverkko Oy:ksi (nykyisin Fingrid). Suomen Kantaverkko Oy:n
omistajiksi tulivat Imatran Voima Oy, Pohjolan Voima Oy ja Suomen valtio.
Oulujoen vesistöalueella kehitys on peilannut koko valtakunnan kehitystä1. Oulussa katuvalot syttyivät ensimmäistä kertaa vuonna 1889 Kiikelissä sijaitsevan höyryvoimalan avulla. Merikosken voimalaitos on tuottanut sähköä vesivoimalla vuodesta 1948 (Oulun energia, 2021). Kajaaninjoen vesivoimatuotanto puolestaan alkoi vuonna 1917, jolloin Ämmänkoskeen rakennettiin kaksi vesiturbiinia
(Kainuun voima, 2020). Ylijäämäisen sähkön siirrolla Pohjois-Suomesta enemmän kuluttavaan EteläSuomeen on jo myös pitkät perinteet. Pohjolan voima rakensi 110 kV yhteyden Kemijoelta etelään 40luvulla ja Imatran voima rakensi 220 kV siirtoyhteyden Oulujoelta Etelä-Suomeen samalla vuosikymmenellä.
Pidemmän aikavälin trendejä Suomen sähköntuotannossa voidaan havainnoida kuvasta 3. Kuvasta
nähdään hyvin, milloin nykyiset ydinvoimalamme tulivat tuotantoon. Vesivoimatuotanto kasvoi vuoteen
1981 asti ja sen jälkeen tasaantui ollen keskimäärin 13 208 gigawattituntia (GWh), mutta vaihdellen välillä 9 455–16 910 GWh. Kun samalla Suomen sähkön kokonaiskulutus on noussut, vesivoiman suhteellinen osuus tuotannosta on laskenut. Toisaalta, koska tuontisähkön osuus on kasvanut ja osa tuonnista
on vesivoimalla tuotettua sähköä (ÅF-Consult Oy, 2019), vesivoiman suhteellinen merkitys Suomen
sähkön kokonaiskulutuksessa ei ole laskenut yhtä nopeasti. Kuvasta 3 näkyy myös tuulivoimatuotannon
tuleminen markkinoille viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana.

1

Suomen sähköistymisen historiasta enemmän mm. Herranen, 1996 ja Myllyntaus, 1999.
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Kuva 3. Sähkön hankinta ja tuotanto vuosina 1960–2019. (Lähde: Tilastokeskus, 2020a)

2.2 Sähköverkko
Suomen sähköjärjestelmä sisältää voimalaitokset, kanta- ja jakeluverkon sekä loppukäyttäjät. Lisäksi
Suomi on osa laajempaa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää siirtoyhteyksien kautta. Sähkönsiirron
selkärangaksi voisi kutsua runkoverkkoa eli kantaverkkoa. Suomen runkoverkko kattaa yhteensä noin
14 400 kilometriä voimajohtoja ja noin 120 sähköasemaa, joissa jakeluverkot, tuotantolaitokset, siirtoyhteydet ja suuret kulutuskohteet liittyvät kantaverkkoon. Kantaverkko on Suomessa julkisen osakeyhtiö Fingridin ylläpitämä. (Fingrid, 2021a)
Verkkohierarkian seuraavana tasona ovat paikalliset alueverkot ja suurjännitteiset, pääosin yksittäisiä kuluttajia varten rakennetut teollisuusverkot. Suomessa on tällä hetkellä yhdeksän suurjännitteistä
jakeluverkkoa operoivaa toimijaa eri puolilla maata. Lähempänä loppukäyttäjää jännite muutetaan pienemmäksi paikallisverkossa. Määritelmällisesti tämän jakeluverkon nimellisjännite on alle 110 kV.
Käytännössä jakeluverkkoon liitytään jakelumuuntamoilla joko kantaverkosta tai alueverkosta. Tässä
vaiheessa verkon jännite pienenee ja siirrytään 20 kV keskijänniteverkkoon, joka on ilmajohtoista tai
maakaapeloitua. Lopuksi siirrytään kiinteistö- tai puistomuuntamossa edelleen 400 voltin pienjänniteverkkoon. Yhteensä Suomessa on keskijänniteverkkoa noin 140 000 km ja pienjännitejohtoa noin
220 000 km (Säteilyturvakeskus, 2021).
Suomessa on 77 jakeluverkkoyhtiötä, joilla on voimassa oleva sähköverkkolupa (Energiavirasto,
2021a). Suurimmat 15 jakeluverkkoyhtiötä kattavat yli 70 % jakeluverkoista ja sähkön käyttäjistä. Pienimmät yhtiöt, jotka usein toimivat vain yhden kunnan alueella, ovat yleensä kuntaomisteisia ja palvelevat vain muutamaa tuhatta asiakasta. Valtaosa jakeluverkkoyhtiöistä on edelleen kunnan tai kuntaenemmistöisen osakeyhtiön omistuksessa. (Energiateollisuus, 2021a)
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Sähköjärjestelmän verkkokomponenteista kantaverkko on järjestelmäsuunnitellussa merkittävä potentiaalinen pullonkaula, sillä siirtokapasiteetti rajoittaa mahdollisuuksia tasoittaa alueellisia tuotanto- ja
kulutuseroja. Lisäksi kantaverkkoinvestoinnit ovat pitkän aikavälin ratkaisuja, ja järjestelmäsuunnittelija
ei välttämättä ehdi reagoida yhtä nopeasti kuin siirron näkökulmasta olisi tarpeellista. (Fingrid, 2019a)
Meneillään olevan Oulujoen vesistövisio hankkeen kannalta on huomioitava, että Fingridin kantaverkon vuosien 2019–2030 kehittämissuunnitelmassa Oulun seutu on omana suunnittelualueenaan ja
Kainuu omanaan. Oulun seudun osalta alueen paljon sähköä käyttävä teollisuus, kasvava väestö ja suuri
määrä tuulivoimainvestointeja (etenkin Oulun eteläisellä alueella) sekä mahdollinen Hanhikiven ydinvoimalaitos vaikuttavat alueen tulevaisuuden kantaverkon kehitystarpeisiin (Fingrid, 2019a). Fingrid on
aloittanut Oulujoen alueen 1950-luvulla rakennetun sähköverkon uusimisen vuonna 2019. Suunnitellut
muutostyöt valmistuvat vuonna 2023. Verkonmuutostöiden valmistuttua kantaverkon jännite Oulujoen
alueella muuttuu 220 kV:sta pienempään 110 kV jännitteeseen, yhtenäistäen Oulujoen kantaverkon jännitteen muuhun kantaverkkoon. Voidaankin sanoa, että Oulujoen alueella on meneillään merkittävää
sähköverkon kehittämistyötä. (Fingrid, 2021b)
Kainuun suunnittelualueen sähkönkulutus muodostuu suurimmaksi osaksi kotitalouksien ja palveluiden tuotannosta. Alueen väestön ei ennakoida kasvavan tulevaisuudessa, joten kotitalouksien sähkönkysynnän ei myöskään odoteta kasvavan. Kantaverkon sähkönsiirtojen kannalta kaivostoiminta on
merkittävää toimintaa, ja Kainuun alueella kaivostoimintaa on esimerkiksi Talvivaarassa. Myös Kainuun alueen uusimmat sähköverkon uudistustyöt on aloitettu vuonna 2019 ja niiden valmistumisen jälkeen koko Kainuun alueen 220 kV verkko on uusittu 110 kV verkkoon ja toisaalta Pohjois-Etelä suuntaisiin 400 kV yhteyksiin. (Fingrid, 2019a)
Suomen sähköverkko on synkronoitu suurjännitteisillä vaihtosähköyhteyksillä Ruotsiin ja Norjaan.
Yhteispohjoismaisen sähköverkon kautta Suomen sähköverkko on myös kytketty Keski-Eurooppaan
tasasähköyhteyksillä. Lisäksi Virossa ja Venäjällä on tasasähköyhteysasema, joilla mahdollistetaan
siirto eri jännitteiden välillä. Maksimissaan tuonti Suomeen voi olla 2 700 megawattia (MW) Ruotsista,
1 016 MW Virosta ja 1 300 MW Venäjältä eli yhteensä 5 016 MW. Suomesta päin siirtoa on mahdollista tehdä yhteensä 3 636 MW (2300 MW Ruotsiin, 1 016 MW Viroon ja 320 MW Venäjälle). Tulevaisuuden suunnitelmissa ovat Muhoksen Pyhäselältä Keminmaan kautta Ruotsiin menevä 800 MW yhteys
sekä myöhäisemmässä vaiheessa Fenno-Skan 1:n korvaava 800 MW yhteys merenkurkusta. (Säteilyturvakeskus, 2021, Fingrid, 2019a).

2.3 Markkinat
Pohjoismaiset sähkömarkkinat on jaettu tukku- ja vähittäismarkkinoihin. Vähittäismyynnissä sähkönmyyjä myy sähkön loppukäyttäjälle, joka voi olla esimerkiksi kotitalous, urheilukenttä tai teollisuuslaitos. Tukkumarkkinoilla kauppaa käyvät tuottajat ja välittäjät (sekä suuret sähkönkuluttajat). Sähkön vähittäismyyjä voi tuottaa myymänsä sähkön itse tai ostaa sen tukkumarkkinoilta. (Energiavirasto, 2021)
Suomen liittyessä Euroopan Yhteisöön vähittäismarkkinat avattiin osittain kilpailulle eriyttämällä
sähkön tuotanto ja siirto toisistaan (Finlex, 1995). Sähköenergiaa myydään kilpailullisilla markkinoilla
ja Suomessa toimii noin 75 sähkön vähittäismyyjää. Sähkön oston kilpailutus on ollut mahdollista kaikille sähkönkuluttajille syksystä 1998 lähtien (Työ- ja Elinkeinoministeriö, 2021a).
Sähkön siirron osalta verkonhaltija huolehtii kulutuksen mittaamisesta, verkon ylläpidosta ja sähkön fyysisestä toimituksesta eli käytännössä verkkopalvelun toteuttamisesta. Sähköverkon rakentamiskustannukset ovat suuret, joten kahta päällekkäistä verkkoa ei talousteorian näkökulmasta kannata rakentaa. Sähköverkkoliiketoiminta on siten luonnollinen monopoli. Sähköverkkotoiminta onkin
luvanvaraista ja säädeltyä toimintaa. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Energiavirasto. (Energiavirasto, 2018)
Suomessa sähkön siirtolaskutuksen yhteydessä kerätään myös sähkövero, joka on suoraan kulutussidonnainen. Usein käytetty nyrkkisääntö on, että kuluttajan kokonaislaskutuksesta energiaa, siirtoa ja
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veroa on jokaista noin yksi kolmannes. Siirtomaksusta osa on kiinteää, jolloin markkinasignaali välittyy
kuluttajille heikommin. Lisäksi valtaosa kuluttajien sähkösopimuksista on Suomessa kiinteähintaisia,
jolloin tunneittainen sähkönhintavaihtelu ei myöskään ohjaa kulutusta (Energiavirasto, 2021b).
Pääosa Suomen sähkön tukkumarkkinakaupasta käydään osana Pohjoiseurooppalaista, Euronextin
ja kantaverkkoyhtiöiden omistamaa, Nord Pool - sähköpörssiä. Euroopan Unionin vaatimuksesta myös
sähköpörssien välinen kilpailu on käynnistynyt Pohjoismassa vuonna 2020 (Fingrid, 2020a). Sähkön
tukkumarkkinoista selvästi merkittävin on sähköpörssin Elspot- vuorokausimarkkina, jossa käydään
kauppaa seuraavan päivän tuntien sähköntuotannosta. Markkinoilla sähkön hinta määräytyy pisteessä,
jossa ostetun sähkön määrä vastaa myydyn sähkön määrää. Kuva 4 havainnollistaa hinnan ja määrän
muodostumista. Markkinaoperaattori kerää tarjoukset sähkön ostajilta ja myyjiltä. Tämän jälkeen operaattori kokoaa tarjousten perusteella sähkön kysyntä- ja tarjontakäyrät. Tasapainopisteessä myytävän
sähkön määrä on 𝑞 ∗ ja hinta on 𝑝∗ .

Kuva 4. Sähkön kysyntä ja tarjontakäyrät, tasapainohinta 𝑝∗ ja tasapainomäärä 𝑞 ∗ .

Elspot-markkinoilla koko markkina-alueen kysynnän ja tarjonnan tasapaino määrittää systeemihinnan kullekin seuraavan päivän tunnille. Suomen aluehinta voi poiketa systeemihinnasta, mikäli maiden
välinen siirtokapasiteetti rajoittaa sähkön siirtoa tuotanto- ja kulutuskohteiden välillä. Koska sähköverkossa kulutuksen ja tuotannon tasapainon tulee säilyä kaikkina ajanhetkinä, kantaverkkoyhtiö Fingrid
huolehtii tunnin sisäisestä säädöstä erilaisten sähköreservimarkkinoiden kautta. Reservimarkkinoista ja
joustoelementeistä kerrotaan tarkemmin luvussa 5.

SÄHKÖMARKKINAT


Sähkönsiirto on luonnollinen monopoli, eli usean kilpailevan sähköverkon
rakentaminen samalle alueelle ei johda taloudellisesti tehokkaaseen ratkaisuun.



Sähkön osto ja myynti tapahtuvat markkinaehtoisesti. Suurin osa sähkökaupasta tapahtuu sähköpörssissä, jossa sähkön hinta määräytyy kysyntä- ja tarjontakäyrien tasapainopisteessä.



Sähkön kulutuksen ja tuotannon tulee olla jatkuvassa tasapainossa. Kantaverkkoyhtiö huolehtii verkon taajuuden tasapainosta ylläpitämällä reservi- ja säätösähkön markkinapaikkoja.
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3. Tuotanto ja kulutus
Sähkömarkkinoilla kulutuksen ja tuotannon tasapaino määrittää sähkön tuntikohtaisen hinnan. Luvussa
3.1 tarkastelemme kulutuksen ajoittumista ja kulutuksen jakautumista sektoreittain sekä alueellisesti.
Luvussa 3.2 kuvaamme eri tuotantomuotojen osuuden kehittymisen viime vuosina Suomen sähköjärjestelmässä.

3.1 Kulutus
Sähkönkulutus Suomessa henkilöä kohti on korkea. Kansainvälisen energiajärjestön mukaan kulutimme
vuonna 2018 maailman viidenneksi eniten sähköä henkeä kohti (International Energy Agency, 2021).
Lisäksi sähkönkulutukselle Suomessa on tyypillistä suuret kausivaihtelut. Kuvassa 5 esitetään keskimääräinen, kuukauden tunneittainen sähkönkulutus vuosina 2015–2019. Keskimääräisen tammikuun
tunnin kulutus on noin 47 % korkeampi kuin heinäkuun tunnin. Kausivaihtelut ovat suurelta osin seurausta tilojen lämmityksestä, joka on suurinta talvikuukausina eli lämmityskaudella. Lisäksi teollisuuden huoltoseisokkeja on perinteisesti ajoittunut enemmän kesäkauteen.

Kuva 5. Keskimääräinen tunnin sähkönkulutus Suomessa kuukausittain vuosina 2015–2019. (Lähde:
Energiateollisuus, 2021b)

Kuvassa 6 havainnollistetaan kulutuksen vaihtelua kuormituksen pysyvyyskäyrän avulla. Pysyvyyskäyrissä on järjestetty vuosien 2015–2019 tuntikulutukset suurimmasta pienimpään. Keskituntikulutus viiden vuoden aikajaksolla oli 9,73 GWh. Ajanjakson suurin keskituntikulutus oli 15,15 GWh ja se
tapahtui 7. tammikuuta 2016 klo 17.00–18.00. Pienin keskituntikulutus oli 5,19 GWh ja se tapahtui 19.
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syyskuuta 2015 klo 03.00–04.00. Ero pienimmän ja suurimman tuntikulutuslukeman välillä on siis noin
kolminkertainen. Alhaisimman kulutuksen tuntien voidaan katsoa olevan kokonaisuudessa peruskuormaa, jonka verran tuotantoa aina vähintään tarvitaan. Sähköjärjestelmän tulee kuitenkin pystyä kattamaan myös kulutushuippujen aikaisen tuotannon tarpeen.

Kuva 6. Tunneittainen sähkönkulutuksen kuormituksen pysyvyyskäyrä vuosina 2015–2019. (Lähde:
Energiateollisuus, 2021b)

Seuraavaksi tarkastelemme kulutuksen jakautumista. Kuvassa 7 esitetään Suomen sähkönkulutus sektoreittain vuonna 2019. Suomen sähkönkulutukselle on ominaista energiaintensiivisen teollisuussektorin
suuri osuus, ja lähes puolet Suomen sähkönkulutuksesta onkin teollista kulutusta. Teollisuuden ja rakentamisen osuus sähkönkulutuksesta oli 47 prosenttia. Koti- ja maatilataloudet kuluttivat puolestaan noin
28 prosenttia ja palvelut ja julkinen kulutus edustivat noin 22 prosentin osuutta sähkönkulutuksesta. Loput, noin 3 prosenttia kulutuksesta, lasketaan sähkönsiirto- ja jakeluhäviöiden piiriin. (Tilastokeskus
2020b)
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Kuva 7. Sähkönkulutuksen jakautuminen sektoreittain Suomessa vuonna 2019. (Lähde: Tilastokeskus,
2020b)

Sähkönkulutuksen alueellinen jakautuminen esitetään kuvassa 8, jossa havainnollistetaan kulutuksen
keskimääräinen osuus maakunnittain vuosina 2015–2019. Uusimaa on väkiluvultaan Suomen suurin ja
luonnollisesti eniten sähköä kuluttava maakunta. Pohjois-Pohjanmaan osuus sähkökulutuksesta oli 7,2
prosenttia ja Kainuun osuus oli 1,4 prosenttia. Molempien maakuntien osalta sähkön kulutusosuus on
kuitenkin varsin lähellä väestöosuutta, koska Pohjois-Pohjanmaan asukasluku on noin 7,5 prosenttia
Suomen asukasluvusta ja Kainuun asukasluku noin 1,3 prosenttia.
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Sähkönkulutuksen prosenttiosuus maakunnittain 2015-2019
Ahvenanmaa
Kainuu
Etelä-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Päijät-Häme
Pohjois-Karjala
Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Kymenlaakso
Varsinais-Suomi
Etelä-Karjala
Satakunta
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Lappi
Uusimaa
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Kuva 8. Keskimääräinen sähkönkulutus maakunnittain 2015–2019 (Lähde: Pohjois-Savon liitto, 2021).
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3.2 Tuotanto
Suomen sähköntuotanto perustuu monipuolisiin tuotantolähteisiin. Kuva 9 esittelee sähköntuotantolähteiden osuuden koko vuosittaisesta kulutuksesta sekä tuntitason tuotannon ja kulutuksen päivittäisen
keskimääräisen korrelaation. Kuvan 9 vaaka-akseli kuvaa siis Suomen sähköjärjestelmän tuotantomuotojen merkitystä tuotetun sähkön määrän mukaan ja pystyakseli kuvaa tuotantomuotojen merkitystä tuntitason joustavuuden mukaan.

Kuva 9. Tuotantoteknologioiden osuus kulutuksesta sekä keskimääräinen päivänsisäinen tuntitason korrelaatio kulutuksen kanssa vuonna 2019. Data: Energiateollisuus (2021b)

Kuvasta 9 nähdään, että joustavia sähköntuotantomuotoja ovat lämpövoiman erillis- ja yhteistuotanto,
nettotuonti sekä vesivoima. Vahvimmin kulutusta päivätasolla seurailee vesivoimatuotanto. Ydinvoimatuotanto tuottaa suurimman osuuden kulutetusta sähköstä, mutta tasaisesti tuottavana perusvoimana sen
reagointi kulutuksen muutoksiin on alhainen. Vähiten kulutusta seuraa tuulivoimatuotanto, jonka tuotantomäärät riippuvat tuulisuudesta tuulivoiman tuotantopaikkakunnilla.
Tuotantomuotojen kehittymistä sähköjärjestelmässä viime vuosina havainnollistetaan kuvassa 10.
Selkeänä kehityssuuntana nähdään tuulivoimatuotannon osuuden lisääntyminen. Vuonna 2015 tuulivoimalla tuotettiin 2,8 prosenttia kulutuksesta. Vuonna 2020 tuulivoimatuotannon osuus oli jo 9,7 prosenttia kulutuksesta. Vesivoimatuotannon ja sähkön nettotuonnin osuus riippuvat vahvasti pohjoismaisesta
vesitilanteesta. Vuosina 2015–2020 Suomen sähkönkulutuksesta on keskimäärin katettu vesivoimalla
17,4 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ydinvoimalla on tuotettu noin 26,3 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä. Huomioitavaa on, että ydinvoimatuotantoteho tulee todennäköisesti lisääntymään 1600
megawatilla lähivuosina, kun Olkiluodon 3 – yksikkö aloittaa tuotannon valtakunnanverkkoon2.

2

Laitostoimittajan aikataulun mukaan säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2022 helmikuussa (TVO, 2021).
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Kuva 10. Tuotantoteknologioiden osuus kulutuksesta vuosina 2015–2020. Data: Energiateollisuus
(2021b)

Kehitys kohti vähäpäästöistä sähköjärjestelmää havainnollistuu selvästi kuvasta 11, jossa esitetään kotimaisen uusiutuvan sähköntuotannon sekä fossiilisten polttoaineiden ja turvetuotannon suhteellista
osuutta sähkön kokonaiskulutuksesta. Koska tuulivoimatuotantoa ei voida ajoittaa kulutuksen mukaisesti, on kulutushuippujen aikainen tuotantokapasiteetti viime vuosina hieman pienentynyt. Energiaviraston (2020) arvio talven 2020–2021 käytössä olevasta markkinaehtoisesta kulutushuipputuotantokapasiteetista oli noin 10 800 MW. Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista varten varattu eimarkkinaehtoinen tehoreservikapasiteetti oli noin 600 MW. Tämän lisäksi käytössä arvioitiin olevan
noin 5 100 MW tuontikapasiteettia, jota voidaan hyödyntää korkean kulutuksen tunteina. Suurimman
kulutuksen tunteihin tulee kiinnittää erityistä huomioita jatkossa, kun vaihtelevan tuotannon lisääntyessä
pitää pystyä kattamaan myös tyynien kylmien talvipäivien kulutus.
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Kuva 11. Uusiutuviin ja ei-uusiutuviin energialähteisin perustuvan tuotannon osuus kulutuksesta sähköjärjestelmässä vuosina 2000–2019. Data: Energiateollisuus (2021b)

KULUTUS JA TUOTANTO


Sähkönkulutus vaihtelee voimakkaasti vuoden eri kuukausina ja vuorokauden tunteina. Vaihtelut aiheutuvat suurimmaksi osaksi lämmitystarpeesta, mutta myös yhteiskunnan rytmistä. Sähkön kulutus ei juuri reagoi
sähkön hinnan vaihteluihin.



Suomessa sähköä tuotetaan usealla eri teknologialla. Vesivoima, nettotuonti sekä yhteis- ja erillistuotanto seurailevat sähkön kulutusta. Ydinvoima tuottaa sähköä tasaisesti ja tuulivoimatuotanto riippuu sääolosuhteista.



Sähköä tuotetaan Suomessa yhä enemmän uusiutuvilla energialähteillä.
Etenkin tuulivoimatuotannon lisääntyminen haastaa sähköjärjestelmän
kyvyn tarjota varmasti tuotantoa korkean kysynnän tunteina.
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4. Tuulivoiman rooli nykyjärjestelmässä
Tuulivoimatuotannon osuus Suomen sähköjärjestelmässä on lisääntynyt viime vuosina. Kehityksen
myötä tuulivoimatuotannolle ominaiset ilmiöt, vaihtelevuus ja ennustevirheet, ovat kasvattaneet painoarvoaan Suomen sähköjärjestelmässä. Tässä luvussa esittelemme nämä tuulivoiman peruskäsitteet ja tarkastelemme tuulivoimatuotannon arvon kehitystä vuosina 2015–2020.

4.1 Tuulivoimatuotanto
Suomen ensimmäinen tuulivoimapuisto rakennettiin vuonna 1991 Vaasaan. Pääosin valtion tukemana
alkanut voimakas lisärakentaminen käynnistyi 2010-luvun alussa. Tukien loputtua vuonna 2018 lisärakennuksessa tapahtui hetkellinen jarrutus, mutta kahden viimeisen vuoden aikana on palattu kasvuuralle. Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on noussut
noin 10 prosenttiin sähkönkulutuksesta. Kuvassa 12 esitetään tuulivoiman tuotantokapasiteetin ja -määrän kehitys vuosina 2015–2020.

Kuva 12. Asennettu tuulivoimakapasiteetti vuoden lopussa ja tuulivoiman vuosituotanto, 2015–2020.
Data: Suomen tuulivoimayhdistys (2021).

Tuulivoima yleistymistä markkinaehtoisesti myös Suomessa on edistänyt tuulivoiman tuotantokustannusten alentuminen tuotantomuodon yleistyessä maailmanlaajuisesti. Tuulivoiman tuotantokapasiteetin
tuplaantuessa tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet keskimäärin 9 prosenttia (Glenk, Meier
ja Reschelstein, 2021). Vuonna 2009 tuulivoiman tuotantokustannukset vaihtelivat välillä 101–169 $/kilowattitunti (kWh). Vuonna 2019 tuotantokustannukset olivat laskeneet välille 26–54 $/kWh. Tuotantokustannukset tuulivoimatuotannolle ovat laskeneet keskimäärin siten noin 70 prosentilla kuluneen viime
vuosikymmenen aikana (Lazard, 2020).
Tuulivoiman kapasiteettikerroin suhteuttaa tuulivoimalan vuosituotannon sen teoreettiseen maksimiin. Jos oletamme, että tuulivoimatuotannon lisäkapasiteetti on tullut markkinoille tasaisesti vuoden
aikana, arvioimme vuoden 2019 keskimääräiseksi nimellistehoiseksi tuulivoimakapasiteetiksi 2 163
MW. Keskimääräisen tunnin tuulivoimatuotanto vuonna 2019 oli noin 687,8 MW. Tuulivoiman
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kapasiteettikerroin oli siten noin 31,8 %. Teknologisen kehityksen myötä tuulivoimaloiden kapasiteettikertoimet kasvavat. Vuonna 2019 parhaiten tuottanut tuulivoimapuisto ylsi 47 % kapasiteettikertoimeen
(Suomen Tuulivoimayhdistys, 2020).

4.2 Tuulivoimatuotannon vaihtelu ja ennustevirhe
Sähkömarkkinoiden murrokseen liittyy vaihtelevan uusiutuvan energiatuotannon kasvu fossiilisten polttoaineiden poistuessa markkinoilta. Seurauksena on tarve siirtyä kohti joustavampaa sähköjärjestelmää.
Tuulivoimatuotanto on vaihtelevaa, kun taas fossiilisia polttoaineita voidaan varastoida ja käyttää tarpeen mukaan. Tuulivoimatuotannon vaihtelusta osa on sääriippuvaista satunnaista vaihtelua ja osa paremmin ennustettavissa olevaa kausittaista vaihtelua. Tuulivoimatuotannon ennusteiden tarkkuus vaikuttaa tuotannon vaihteluihin varautumiseen.

4.2.1 Vaihtelu
Tuulivoimatuotannon vaihtelu aiheuttaa joustotarvetta sähköjärjestelmän muun tuotannon tai kulutuksen
osalta. Havainnollistamme tuulivoimatuotannon vaihtelevuutta tunnin, 6 tunnin ja 12 tunnin välillä kuvassa 13. Vuonna 2018 tunnittaisesta tuulivoimavaihtelusta 95 prosenttia asettui välille [-160; 164]
MWh. Kuuden tunnin tuulivoimatuotannon vaihtelusta 95 prosenttia asettui välille [-676; 658] MWh ja
12 tunnin vastaava vaihtelu asettui välille [-937; 872] MWh.

Kuva 13. Tuulivoimatuotannon tunnin, 6 tunnin ja 12 tunnin vaihtelevuuden jakaumat vuonna 2018. Aineisto: Energiateollisuus (2021).

Arvioitu tuulivoimatuotantokapasiteetti vuonna 2018 oli noin 2 014 MW. Tuulivoimatuotannon tunnittaisesta vaihtelusta suhteessa kapasiteettiin 95 % asettuu välille [-8 %; 8 %] ja 12 tunnin vaihtelusta 95
% asettuu välille [-47 %; 43 %] (Taulukko 1). Vaihteluväli suurenee huomattavasti, kun otetaan kaikki
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havainnot huomioon. Tuulivoimatuotannon vaihteluväli suhteessa kapasiteettiin tuntihavainnoissa asettuu välille [-22 %; 25 %] ja vaihteluväli 12 tunnin havainnoissa asettuu välille [-79 %; 71 %]. Täten
etenkin tuulivoimatuotannon äärivaihtelut lisäävät tarvetta muiden tuotantomuotojen ja kulutuksen nopealle ylös- ja alassäätökyvylle.
Taulukko 1. Tuulivoimatuotannon tunnin, 6 tunnin ja 12 tunnin välinen vaihtelu. Vuosi 2018.
Aineisto: Energiateollisuus, 2021b.

Vaihtelu, 95 %
havainnoista (MWh)
Suhteessa
kapasiteettiin (%)
Vaihtelu, minimi ja maksimi (MWh)
Suhteessa
kapasiteettiin (%)

1h

6h

12 h

[-159,6; 164,1]

[-675,7; 660,4]

[-936,7; 879,1]

[-7,9; 8,1]

[-33,6; 32,7]

[-46,5; 43,6]

[-450,5; 498,6]

[-1515,8; 1313,9]

[-1584,3; 1435,2]

[-22,4; 24,8]

[-75,3; 65,2]

[-78,7; 71,3]

Seuraavaksi tarkastelemme tuulivoimatuotannon kausittaista vaihtelua Suomessa. Vuonna 2018 Suomen
tuulivoimakapasiteetti ei juuri muuttunut, sillä uusia hankkeita ei juuri liitetty verkkoon ja vanhoja purettiin vain 3 MW:n verran. Vuoden 2018 osalta voidaan siten esittää tuulivoimatuotannon vaihtelu kuukausitasolla. Kuvassa 14 näkyy, että keskimääräinen tuntituotanto heinäkuussa oli 369 MWh ja marraskuussa 957 MWh. Korkein yksittäinen tuotantolukema saavutettiin marraskuun lopussa, jolloin tuotanto
oli lähes 1860 MW. Suomen tuulivoimaloiden yhteinen kapasiteettikerroin oli tuolloin 90 %. Yleisesti
syyskausi on Suomessa tuulisinta aikaa. Vertailtaessa vuosien 2015–2019 marras-helmikuun tuotantoa
saman ajanjakson touko-elokuun tuotantoon, on talvikuukausien tuotanto jopa 50 % korkeampi kuin kesäkuukausien.
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Kuva 14. Kuukauden keskimääräinen tuulivoiman tuntituotanto vuonna 2018 (Aineisto: Energiateollisuus, 2021b).
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Tuotanto päivän keskiarvon suhteen

Tuulivoimatuotanto vaihtelee myös vuorokauden tunteina. Kuvassa 15 esitetään vuorokausittaisen tuulivoimatuotannon vaihtelua yli vuoden, sekä erikseen kesä- että talvivuosipuoliskolle. Yleisesti havaitaan
tuulivoimatuotannon lasku päivätunteina, jolloin kulutus on korkea. Vuosina 2015–2019 tuulivoimatuotanto ei siten keskimääräisesti seuraillut kulutuksen päiväprofiilia.

140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vuorokauden tunti
vuosi

Huhti-Syys

Loka-Maalis

Kuva 15. Tunneittainen tuulivoimatuotanto suhteessa päivän keskiarvotuotantoon vuosina 2015–2019
(Aineisto: Energiateollisuus, 2021b).

4.2.2 Ennustevirhe
Pohjoismaisilla sähköntukkumarkkinoilla tarjoukset seuraavan vuorokauden tuotannon määristä annetaan edellisen vuorokauden keskipäivään mennessä (Keski-Euroopan aika, CET), eli kello 13 Suomen
aikaa (Nord Pool, 2021) Täten markkinoiden tasapainotuksen kannalta tuulivoimatuotannon ennustetarkkuus on tärkeä tekijä. Kuva 16 havainnollistaa ennustevirheen vaikutusta sähköjärjestelmään. Vuorokauden ensimmäisinä ja viimeisinä tunteina toteutunut tuulivoimatuotanto on ollut suurempaa kuin
edellisenä vuorokautena ennustettu. Täten jonkun muun tuotantoresurssin on täytynyt vähentää tuotantoaan suunnitellusta tai jonkun kulutuskohteen on täytynyt lisätä kulutustaan suunnitellusta. Päivällä
tuulivoimatuotanto on toisaalta ollut alhaisempaa kuin ennustettu. Tällöin muun tuotannon on täytynyt
lisätä tuotantoaan suunnitellusta tai kulutuksen on täytynyt vähentyä suunnitellusta.
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Kuva 16. Tuulivoiman edellisen vuorokauden tuotantoennuste ja toteutuma. Esimerkkivuorokausi
1.6.2020. Aineisto: Fingrid Avoin Data (2021).

Tarkastelemme alla seuraavan päivän tuulivoiman tuotantoennusteaineistoja vuosina 2017 ja 2020.
Fingridin avoimeen dataan perustuvia ennustetietoja verrataan toteutuneeseen tuulivoima tuotannon
määrään3. Määritelmällisesti ennustevirhe on:
𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 = 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒 − 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜.

(1)

Tuulivoimatuotannon tuomaa epävarmuutta sähkömarkkinoille voidaan havainnoida seuraavan päivän
tuntien tuulivoimatuotannon ennustevirheiden jakaumafunktioista (Kuva 17). Ylempi kuva näyttää vuoden 2017 ennustevirheiden jakauman. Suurin osa, 95 prosenttia ennustevirheistä asettuu välille [-294;
226] MWh. Alemmassa kuvassa vuoden 2020 ennustevirheet jakautuvat laajemmalle. Nyt 95 % vaihteluväli on kasvanut tasolle [-444; 354] MWh. Tuulivoimatuotannon lisääntyminen (4,795 terawattituntia
(TWh) vuonna 2017 ja 7,788 TWh vuonna 2020) kasvattaa täten suurempien tuulivoimatuotannon ennustevirheiden todennäköisyyttä.

3

Fingridin esittämä tuulivoimatuotanto kertoo tuulivoimatuotannon laitoksilta, jotka toimittavat Fingridille reaaliaikamittaustietoa. Mittaukset kattavat valtaosan Suomen tuulivoimatuotannosta. Loppuosa perustuu arvioon
muusta tuulivoimatuotannosta. (Fingrid avoin data, 2021).
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Kuva 17. Tuulivoiman ennustevirheiden jakauma vuosina 2017 ja 2020. Aineisto: Fingrid avoin Data
(2021).

Kuvassa 18 nähdään sekä positiivisten (ennustettu tuotanto ylittää toteutuneen) että negatiivisten (ennustettu tuotanto jää alle toteutuneen) ennustevirheiden yhteismäärät vuosina 2017–2020. Kuva 18 tukee kuvan 17 havaintoa, että tuulivoimatuotannon ennustevirheet ovat lisääntyneet viime vuosina tuulivoiman määrän kasvaessa. Huomioitavaa on, että ennustevirheet eivät välttämättä kasva tasaisesti
tuulivoimatuotannon määrän kanssa. Pöyryn (2018) raportissa tuulivoiman suhteellisen ennustevirheen
arvioidaan laskevan 2030-luvulle mennessä ennustemenetelmien tarkentumisen myötä.
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Kuva 18. Tuulivoiman ennustevirheiden jakauma vuosina 2017 ja 2020. (Aineisto: Fingrid Avoin Data,
2021).

4.3 Tuotannon arvo
Vielä 2010-luvulle tullessa Suomessa oli alle 200 MW tuulivoimaa, eikä sitä ollut markkinaehtoisesti
kannattavaa rakentaa lisää. Alkusysäyksen tuulivoiman uusille investoinneille antoi vuonna 2011 voimaan tullut uusiutuvan energian tuotantotuki, syöttötariffi, eli sähkön tuottajalle annettu takuuhinta4.
Uusien tuulivoimaloiden osalta järjestelmä poistui käytöstä vuonna 2017 ja uutena tuki-instrumenttina
järjestettiin uusiutuvan energian tukien tarjouskilpailu. Vuoden 2019 kilpailutuksessa tuki kuitenkin painui voittaneidenkin osalta jo hyvin lähelle nollaa (Energiavirasto, 2019). Nykyisin uusia tuulivoimaprojekteja syntyy markkinaehtoisesti täysin ilman tukia.
Tuulivoiman sähkönmarkkinoille tulo vaikuttaa sähköntuotannon arvoon kahdella tavalla (Hirth,
2013). Tuulisina tunteina markkinoille tulee paljon lisää tarjontaa, joka laskee sähkön hintaa kyseisenä
hetkenä. Tämä lisää tuulivoiman ja markkinahinnan välistä negatiivista korrelaatiota. Käytämme ilmiöstä nimitystä kannattavuuden nakertuminen (price cannibalisation), eli lisääntynyt tuulivoimatuotanto
syö omaa kannattavuuttaan. Lisäksi uusiutuvan energian lisääntyminen järjestelmässä vaikuttaa ainakin
lyhyellä aikavälillä keskimääräiseen sähkön hintaan. Kun tuulivoimala on rakennettu, sen tuotannon
määrästä riippuvat kustannukset ovat hyvin pienet. Tämän vuoksi tuulivoimatuotantoa tarjotaan alhaisella hinnalla markkinoille ja se syrjäyttää kalliimpaa tuotantoa tarjontakäyrän mukaisessa ajojärjestyksessä. Ilmiö tunnetaan nimellä tarjontakäyrävaikutus (merit order effect). Tuulivoimatuotannon keskimääräinen arvo sähkömarkkinoilla vuosina 2015–2020 on esitetty kuvassa 19. Kuvasta nähdään, että
tuulivoimatuotannon saama keskimäärinen tuotantohinta vaihtelee sähkömarkkinoiden keskihinnan kehityksen mukaisesti. Tuulivoimatuotannon arvo on kuitenkin alhaisempi kuin sähkön keskihinta.
4

Tavoitehinta oli alkujaan korotettuna 105,3 €/MWh ja sittemmin tasolla 83,5 €/MWh. Järjestelmän piirissä olevat voimalat saavat valtion tukena tavoitehinnan ja markkinahinnan välisen erotuksen 12 vuoden ajan.
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Kuva 19. Tuulivoimatuotannon keskimääräinen arvo ja sähkön keskituntihinta vuosina 2015–2020. Aineisto: Energiateollisuus (2021b).

Tuulivoimatuotannon saamaa suhteellista markkinahintaa voidaan havainnollistaa tuulivoimatuotannon arvokertoimen (wind value factor) avulla. Arvokerroin suhteuttaa tuotantoteknologian saaman
keskimääräisen tuotantokorvauksen markkinoiden keskihintaan:

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 =

𝑡𝑢𝑢𝑙𝑖𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
,
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

(2)

jossa

𝑡𝑢𝑢𝑙𝑖𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 =

∑

(ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 )
.
∑
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜

(3)

Kuvassa 20 esitetään tuulivoimatuotannon arvokerroin vuosina 2015–2020 Suomessa sekä havaintopisteisiin sovitettu lineaarinen trendi5 arvokertoimelle. Keskimäärin yhden prosenttiyksikön lisäys
tuulivoiman osuudessa kulutuksesta laskee tuulivoimatuotannon arvokerrointa 0,0142 yksiköllä. Yleisesti sähköjärjestelmissä, joissa on suhteellisen paljon vesivoimaa, tuulivoiman arvokerroin laskee hitaammin tuulivoiman yleistyessä (Hirth, 2016a). Hirth (2016b) arvioi Ruotsin ja Saksan sähköjärjestelmäaineistolla, että tuulivoimaosuuden kasvaessa nollasta prosentista 30 prosenttiin, vesivoimatuotanto
pienentää arvokertoimen laskua kolmanneksen verrattuna järjestelmään, jossa vesivoimaa ei ole. Yhden
MWh tuulienergiayksikön arvo Ruotsin sähköjärjestelmässä on täten 18 prosenttia korkeampi kuin Saksan sähköjärjestelmässä, jossa vesivoiman osuus on alhainen.

5

𝐴𝑟𝑣𝑜𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 = 1,0144 − 0,0142 ∗ (𝑇𝑢𝑢𝑙𝑖𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎).
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Kuva 20. Tuulivoimatuotannon arvokerroin, 2015–2020. Aineisto: Energiateollisuus (2021b).

Tuulivoiman tuotantokustannusten alenemisen lisäksi tuulivoiman lisääntymistä tukee EU:n päästökauppa, joka nostaa hiilellä, kaasulla ja turpeella tuotetun sähkön tuotantokustannuksia. Toisaalta tuulivoimatuotannon osuuden lisääntyminen sähköjärjestelmässä laskee tuulivoimatuottajien saaman sähkön
hintaa tunteina, jolloin tuulisuus on voimakasta. Tuulivoiman oman kannattavuuden nakertuminen on
sitä voimakkaampi, mitä vähemmän muut tuotantomuodot ja sähkön kulutus reagoivat hinnan vaihteluihin sähköjärjestelmässä. Tuulivoiman toimintaympäristön päätekijät on havainnollistettu kuvassa 21.

Kuva 21. Tuulivoimatuotannon tuotanto-osuuden lisäämistä edistävät (vihreällä) ja hidastavat (oranssi ja
punainen) tekijät sähköjärjestelmässä.
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TUULIVOIMATUOTANTO


Maatuulivoimaan investoidaan markkinaehtoisesti ja tuulivoiman osuus
sähköntuotannosta kasvaa.



Tuulivoimatuotanto on vaihtelevaa ja tuotannon toteutumaan liittyy epävarmuutta. Nämä tuulivoimatuotannon ominaisuudet vaativat joustavuutta
muualla sähköjärjestelmässä.



Tuulivoimatuotannon arvo laskee tuotantomuodon yleistyessä. Arvon aleneminen, eli oman kannattavuuden nakertaminen, on vähäisempää järjestelmissä, joissa on joustavaa tuotantoa tai kulutusta.
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5. Reservi- ja säätömarkkinat
Sähköverkon häiriöttömän toiminnan takaamiseksi sähkönkulutuksen ja tuotannon tulee olla tasapainossa joka hetki. Sähköverkossa kulutuksen ja tuotannon tasapainoa mittaa taajuus, jonka normaali
vaihteluväli pidetään 49,9–51,1 hertsin (Hz) välillä. Suomessa sähköverkon taajuuden tasapainosta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid säätö- ja reservimarkkinoiden avulla. Tässä kappaleessa esittelemme sähköverkon tasapainon ylläpitoon osallistuvat säätökykyiset resurssit, sähköjärjestelmän inertian ja nopean
taajuusreservin, taajuuden vakautus ja palautusreservit sekä sähköverkon tasapainotuskustannusten kehityksen vuosina 2015–2020.

5.1 Joustolähteet
Nykyisin valtaosa sähkömarkkinoiden säätötarpeesta katetaan sähköjärjestelmän tuotantopuolen joustavuudella. Vesivoima pystyy osallistumaan sekuntitason joustoon nopean säätökykynsä takia ja vuositason joustoon varantojen avulla. Suomen koko vesivoimakapasiteetti on noin 3100 MW, josta joustavaa
kapasiteettia arvioidaan olevan noin 55 %, eli 1750 MW (Pöyry, 2018). Loppuosa Suomen vesivoimasta
on jokijuoksutus (run-of-river) voimaloita, joihin ei liity säännöstelyä. Lisäksi useat voimalaitokset ovat
pieniä ja säätömarkkinoille osallistumisen edellytykset voivat vaihdella laitoksittain teknisistä syistä ja
lupaehdoista johtuen. (ÅF-Consult Oy, 2019). Kaukolämmön yhteistuotannon lämpövoimalaitokset
osallistuvat joustoon vuodenajan mukaan. Kesällä, jolloin lämpöä ei juurikaan tarvita, laitokset ovat seisoksissa. Talvella kovien pakkasten aikaan tuotantoa määrittää suuri lämmönkysyntä. Teollisuuden yhteistuotantolaitokset puolestaan ajavat tuotantoaan prosessihöyryn lämmöntarpeen perusteella (ÅF-Consult Oy, 2019).
Pöyryn (2018) arvion mukaisesti vesivoiman arvioidaan kykenevän maksimissaan 1000 MWh:n
tuntitason tuotantomuutokseen ylöspäin. Ylössäätöä rajoittaa vesivoiman arvioitu maksimituotantotaso
2700 MWh/h. Vesivoiman tuntitason alassäätöpotentiaaliksi arvioidaan 800 MWh/h. Vesivoiman alassäätökykyä rajoittaa arvioitu jokijouksutustuotanto, jonka arvioidaan olevan 800 MWh/h. Kaukolämpö- ja teollisuuslämpövoiman osalta ylös- ja alassäätökyvyn arvioidaan olevan ± 20 prosenttia tunnittaista keskituotantotehosta. Kuvassa 22 esitellään vesivoiman, kaukolämpövoiman ja
teollisuuslämpövoiman arvioidut kuukauden keskimääräiset tuntitason ylös- ja alassäätökapasiteetit
vuodelle 2019. Vesivoiman ylössäätömahdollisuudet kevään tulva-aikana ovat rajalliset, koska tuotantotehot ovat lähellä maksimia. Teoriassa vesivoima kykenee tarjoamaan alassäätöä kevättulvan aikana,
mutta alassäätäminen saattaa johtaa ohijuoksutusten lisääntymiseen. Kaukolämpövoiman säätökyky kesäaikana on rajallista, koska lämmönkysyntä lämpiminä kuukausina on alhainen.
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Kuva 22. Vesivoiman, kaukolämpövoiman ja teollisuuslämpövoiman arvioitu kuukauden keskimääräiset
ylös- ja alassäätömahdollisuudet vuodelle 2019. Aineisto: tuntituotantotiedot (Energiateollisuus, 2021b)
ja säätörajoiteoletukset (Pöyry, 2018).

Lyhytaikaista ylös- ja alassäätöä voivat tarjota lisäksi erilaiset varastointitavat. Mekaanisia varastointitapoja ovat muun muassa pumppuvoimalat, paineilmavarastointi sekä vauhtipyörävarastointi. Euroopassa
on merkittävä määrä pumppuvoimalateknologiaa. Suomessa Pyhäsalmen kaivokseen on kaavailtu
pumppuvoimalaitosta. Karhinen ja Huuki (2019) osoittavat pumppuvoimalan laskevan sähköjärjestelmän tasapainotuskustannuksia tuulivoiman lisääntyessä. Suomessa mahdollisuudet pumppuvoimainvestointeihin ovat kuitenkin rajalliset, sillä perinteisten vesistöreservien osalta pumppuvoimalapotentiaali
Suomessa on vähäinen (Gimeno-Gutiérrez ja Lacal-Aránteguin, 2015). Sähkökemiallisia varastointitapoja ovat pääosin erilaiset akut. Suomessa merkittävän kokoisia, akuston sisältäviä kohteita ovat muun
muassa Helenin Suvisaaren akusto (teho 1,2 MW, energiakapasiteetti 600 kWh) ja Fortumin Batcave
(2MW / 1MWh) Järvenpäässä. Kemiallisista varastointitavoista esimerkkejä ovat synteettinen maakaasu
(pääosin metaanivarasto) sekä niin kutsuttu vetyvarasto. Näissä varastointitavoissa siis tuotetaan sähköllä jotain toista ainetta, jossa energiaa voidaan varastoida.
Mahdollisuus sähkön tuontiin ja vientiin helpottaa sähköjärjestelmän tasapainottamisesta. Norjassa
ja Ruotsissa on paljon säätöön kykenevää vesivoimaa, joka tasoittaa Suomen sähköjärjestelmän hinnanvaihteluita. Yhteispohjoismaista sähkön markkina-aluetta voikin itsessään ajatella tärkeänä jouston lähteenä.

5.2 Inertia ja nopea taajuusreservi
Inertia fysiikassa tarkoitta yleisesti hitautta tai muutoksen (yleensä liikkeen) vastustamista. Sähköjärjestelmässä inertialla tarkoitetaan sähköverkossa olevaa liike-energiaa, jota tuotetaan voimalaitoksissa olevilla koneilla samalla taajuudella kuin sähköverkko. Sähköjärjestelmässä suurempi inertia tasaa sähköverkon taajuuden heilahteluita vähentäen sen vikaherkkyyttä. Inertia on siis haluttu asia sähköverkossa.
Ydinvoima, lauhdevoima ja vesivoima tuottavat verkkoon inertiaa, koska niiden tuottama sähkö siirtyy
sähköverkkoon samalla taajuudella suoraan tuotantolähteestä. Tuuli- ja aurinkovoima puolestaan eivät
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kasvata sähköjärjestelmän inertiaa, koska ne kytkeytyvät verkkoon välillisesti taajuusmuuttajan avulla.
(Fingrid, 2018).
Uusiutuvien energialähteiden lisääntyminen ja lauhdevoimatuotannon vähentyminen pienentää sähköverkon inertiaa. Inertian pienentyminen puolestaan vähentää sähköverkon kapasiteettia säilyttää taajuustasapaino äkillisessä sähköntuotannon tai -kulutuksen muutoksessa, joka voi syntyä esimerkiksi yhden ydinvoimalaitoksen irrotessa sähköverkosta vian seurauksena (Fingrid, 2018). Pohjoismaisessa
sähköjärjestelmässä kylmien kuukausien (tammi-huhtikuu ja syys-joulukuu) inertia on hieman laskenut
viime vuosina (Kuva 23, ylin ja alin kuvaaja). Toisaalta touko-elokuun aikana keskimääräinen inertia ei
ole laskenut, koska inertiaa järjestelmään tuottavat vesi- ja ydinvoima tuottavat sähköä tasaisemmin läpi
vuoden (Kuva 23, keskimmäinen kuvaaja). Yleisesti inertia on kuitenkin alimmillaan kesäkuukausina,
ja tuulivoimatuotannon lisääntyminen voimistaa taajuusmuutoksia myös kesäkuukausina. Pohjoismaiden tähän mennessä ennätysalhaisin inertia (110 GWs)6 sattui kesäkuussa 2021, kun tuulivoimatuotantoa oli järjestelmässä paljon ja useita järjestelmässä mukana olevia ydinvoimayksikköjä oli vuosihuollossa. (Fingrid, 2021e).

Kuva 23. Pohjoismaisen sähköjärjestelmän keskimääräinen inertia kuukausittain vuosina 2016–2020.
Aineisto: Fingrid avoin data (2021).

Alhaisen inertian tilanteisiin reagoidaan rajoittamalla suurten tuotantoyksiköiden tehoa. Lisäksi nopea
taajuusreservi (Fast Frequency Reserve, FFR) on uusi, pienen inertiatilan hallintaa varten aloitettu reservi, joka otettiin käyttöön pohjoismaissa vuonna 2020. Nopeaa taajuusreserviä hankitaan kotimaan
tuntimarkkinoilta. Hankintatarve painottuu tyypillisimmin pienen inertian hetkille huhtikuusta lokakuuhun. Nopean taajuusreservin aktivointiaika vaihtelee 0,7 ja 1,3 sekunnin välillä. Potentiaalisia teknologioita, jotka voisivat osallistua reserviin ovat pumppuvoimaloiden irtikytkentä, elektrolyysi, datakeskukset, sähkövarastot ja sähköautojen akut. Muun muassa vesivoima oli norjalaisen Statnettin (2018) FFR
pilotin testeissä liian hidasta pystyäkseen tarjoamaan kapasiteettia tälle markkinalle kahden sekunnin
vasteajalla. Toisaalta pohjoismainen vesitilanne vaikuttaa voimakkaasti FFR reservin tarpeeseen, koska
vesivoima tuottaa inertiaa sähköverkkoon (Fingrid, 2021c).
6

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän tyypillinen inertia taso vaihtelee 120 GWs ja 280 GWs välillä (Fingrid, 2021f).
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5.3 Taajuudenvakautus- ja palautusreservit
Taajuuden vakautusreserveillä vastataan jatkuvaan taajuuden hallintaan. Taajuusohjattu häiriöreservi
(FCR-D) vastaa häiriötilanteisiin toimilla, joilla se pyrkii pitämään sähköverkon taajuuden vähintään
49,9 Hz:ssä. Taajuusohjatun häiriöreservin tulee kyetä vain ylössäätöön 15 minuutin aikajänteellä. Korvauksena reservistä maksetaan kapasiteettikorvaus reservinmyyjälle. Taajuusohjattu käyttöreservi
(FCR-N) puolestaan auttaa pitämään taajuuden vaihteluvälillä 49,9–50,1 Hz. Käyttöreserveiltä vaaditaan sekä ylös- että alassäätökykyä. Taajuusohjatuille käyttöreserveille maksetaan kapasiteetti- ja energiakorvaus. Käyttö- ja häiriöreservejä hankitaan vuosi- ja tuntimarkkinoilta. Taajuudenhallintareservejä
ovat automaattinen taajuudenhallintareservi (aFFR) sekä säätösähkömarkkinoiden kautta hankittava manuaalinen taajuudenhallintareservi. Automaattista taajuudenhallintareserviä hankitaan vain osalle aamun
ja illan tunneista, ja sen aktivointi perustuu pohjoismaisen alueen taajuuspoikkeamaan.7 Manuaalinen
taajuudenhallintareservi (mFFR) hankitaan osana pohjoismaista säätösähkömarkkinaa. Tarjouksia voi
jättää ja päivittää aina 45 minuuttiin asti ennen käyttötuntia. Säätötarjouksista laaditaan pohjoismainen
säätötarjouslista ja tarjoukset käytetään hintajärjestyksessä. Säädön hinta määräytyy kalleimman käytetyn tarjouksen mukaan. Säätösähkömarkkinoille voivat tarjota resurssit, jotka kykenevät tuotannon tai
kulutuksen joustoon 15 minuutin kuluessa.
Vapaana olevaan ylössäätökapasiteetin määrään vaikuttaa siirtoyhteyskapasiteetin käyttöaste, vapaana olevan vesivoimatuotannon ja sähkön ja lämmön yhteistuotanto (combined heat and power, CHP)
kapasiteetin määrä sekä teollisen sähkönkulutusjouston valmius. Alassäätöpotentiaali on rajoitettu etenkin korkean tuulivoimatuotannon ja alhaisen vesivoimatuotannon hetkinä (Pöyry, 2018). Mitä vähemmän säätökykyistä tarjontaa on saatavilla suhteessa ylös- ja alassäädön tarpeeseen, sitä suurempi on säätökykyiselle resurssille maksettava markkinaehtoinen korvaus. Kuva 24 esittää ylös- ja alassäädön
kuukauden keskimääräisen hintapreemion suhteessa sähkön tuntimarkkinahintaan vuodelle 2019. Kuvasta huomataan, kuinka vesivoiman ja yhteistuotannon lämpövoiman vähäisempi ylössäätökapasiteetti
keväällä ja kesällä (Kuva 24) kasvattaa ylössäädöstä maksettavaa korvausta. Samoin rajoitettu alassäätökapasiteetti elokuusta lokakuuhun (Kuva 24) näkyy suurempana korvauksena (hinta alle tuntihinnan)
alassäätöresursseille.

7

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat yhdessä sopineet, että sähkövoimaverkon taajuuden palauttamiseen tarvittava teho lasketaan norjalaisen Stattnettin käytönvalvontajärjestelmässä. Järjestelmä lähettää aFFR aktivointipyynnön kullekin kantaverkkoyhtiölle, jotka puolestaan lähettävät pyynnön kansallisille aFFR haltijoille (Fingrid,
2019b).
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Kuva 24. Kuukauden keskimääräinen hintaero säätösähkö- ja tuntimarkkinan välillä ylös- ja alassäätötunteina vuonna 2019. Aineisto: Fingrid avoin data (2021) ja Nord Pool (2021).

5.4 Tasapainotus- ja reservikustannukset
Koska sähköntuotannon ja kulutuksen tulee olla tasapainossa joka hetki, täytyy jokaisen yksittäisen sähkömarkkinatoimijan huolehtia sähkötaseestaan eli sähkön tuotannon/hankinnan ja kulutuksen/myynnin
välisestä tehotasapainosta jatkuvasti. Yksittäisen toimijan avuksi sähkötaseen ylläpitoon tarvitaan käytännössä ulkopuolista apua, joka tasoittaa toimijan sähkötaseen joko ostamalla tai myymällä tältä sähköä. Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa tasepalveluita sähkömarkkinatoimijoille tasepalvelusopimuksilla, joiden ehdot ovat julkiset ja yhtäläiset (Fingrid, 2021h). Yhteispohjoismaisilla
sähkömarkkinoilla sähkötaseesta on vuodesta 2013 lähtien huolehtinut eSett Oy. Keväällä 2019 tanskalainen kantaverkkoyhtiö Energinet liittyi alun perin ruotsalaisen Svenska Kraftnät, norjalaisen Stattnettin ja suomalaisen Fingrid kantaverkkoyhtiön perustamaan yhteispohjoismaiseen taseselvitykseen (Fingrid, 2019c).
Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid kattaa sähköjärjestelmän tasapainotuskustannukset kantaverkko- ja tasepalvelutariffimaksujen sekä tasesähkökaupan kautta. Taulukko 2 esittelee reservikulut ja
tasevirhekustannukset8 vuosina 2015–2020 (Fingrid, 2020b). Kustannukset vaihtelevat vuosittaisen sähkömarkkinatilanteen mukaan. Etenkin pohjoismaisten vesivoima-altaiden täyttöaste sekä kevättulvan
voimakkuus aiheuttavat luonnollista vaihtelua kustannuksissa.

8

Tasevirhekustannus on laskettu vähentämällä Fingridin tasesähkön myyntikuluista tasesähkön ostokulut. Kustannusten erotus jää tasevirheitä omaavien tuotantoyksiköiden tappioksi.
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Taulukko 2. Reservi- ja tasevirhekustannukset, sähkön kulutus ja hinta (2015–2020).
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Reservikulut
(M€)

54,7

50,5

51,5

56,7

55,9

63,5

Tasevirhekustannus (M€)

38,9

32,2

28,3

28,8

23,2

26,4

Sähkön kulutus
(TWh)

82,5

85,1

85,5

87,5

86,1

80,9

Suomen aluehinta, keskihinta (€/MWh)

29,66

32,45

33,19

46,8

44,04

28,02

Vertailtavuuden helpottamiseksi esitämme kuvassa 25 reservi- ja tasevirhekustannukset suhteessa kulutetun energian määrään ja sähköenergian hintaan (Taulukko 2, alimmat rivit). Kummassakaan kuvaajassa ei ole nähtävissä selkeää kehityssuuntaa ylöspäin. Vaikka tuulivoimatuotannon kasvun myötä
myös tuulivoiman ennustevirheet ovat voimistuneet, on järjestelmän tasapainotus kyetty hoitamaan suhteellisen tasaisin kustannuksin.

Kuva 25. Reservi ja tasevirhekustannukset Suomen sähköjärjestelmässä suhteutettuna kulutetun energian määrään (ylhäällä) ja sähköenergian keskihintaan (alhaalla), 2015–2020. Aineisto: Vuosikertomukset, Fingrid (2020b)

Tasapainotuskustannusten nousu suhteessa sähkön hintaan voi lähivuosina olla luonteva kehityssuunta
tuulivoimatuotannon lisääntyessä sähköjärjestelmässä. Tuulivoimaloiden sähköntuotantokustannukset
ovat alhaiset, mutta tuotannon määrään liittyy epävarmuutta. Näin ollen lyhyellä aikavälillä, ennen
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uusien joustavuutta järjestelmään tuovien teknologioiden vakiintumista, sähkön keskihinta voi laskea ja
säätökustannus nousta. Pohjoismaiden ennustevirhe- ja hinta-aikasarjoja hyödyntäen onkin näytetty, että
korkeat tuulivoimatuotannon ennustevirheet kasvattivat säätömarkkinoiden hintaeroa sähkön tukkumarkkinaan korkean tuulivoimaosuuden tarjousalueilla eteläisessä Ruotsissa ja Tanskassa (Spodniak,
Ollikka ja Honkapuro, 2021). Kuvan 25 aikasarjojen kehitystä on siten mielenkiintoista seurata tulevina
vuosina myös Suomessa.

JOUSTOLÄHTEET JA SÄÄTÖMARKKINAT


Tärkeä joustolähde pohjoismaiden sähköjärjestelmässä on vesivoima,
joka kykenee nopeaan lyhytaikaissäätöön ja energian pitkäaikaiseen varastointiin.



Valtaosa säädön tarpeesta katetaan sähköjärjestelmän tuotantopuolen resursseilla. Kysyntäpuolen joustoresurssit ovat lisääntyneet viime vuosina
etenkin taajuusohjatun häiriöreservin vuosimarkkinoilla.



Tuulivoimatuotannon lisääntyminen sähköjärjestelmässä kasvattaa säätökykyisten resurssien tarvetta. Suomen tarjousalueella ei ole vielä nähtävissä tasapainotuskustannusten nousua aikavälillä 2015–2020.
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6. Kysyntäjousto
Nykyisin sähkön kulutus ei reagoi vahvasti muutoksiin sähkön tuntihinnassa, eli sähkön kulutuksen hintajousto on alhainen (Karhinen ja Huuki, 2019). Uusiutuvan ja säästä riippuvan sähkötuotannon lisääntyessä alhainen hintajousto lisää sähkön hintojen vaihtelua markkinoilla, mikäli sähkön tuotantomuodot
eivät jousta riittävästi (Huuki et al., 2020). Havainnollistamme sähkön hintajouston vaikutusta hintatasoon kuvassa 26, jossa kysyntä 1 kuvaa joustamatonta sähkön kysyntäkäyrää ja kysyntä 2 kuvaa joustavaa kysyntäkäyrää. Vasemmassa kuvassa korkea tuulivoimatuotanto siirtää tarjontakäyrää oikealle ja
tasapainohinnat ovat alhaiset. Kuitenkin joustamattoman kysynnän tapauksessa hinta 𝑝 on matalampi
kuin hinta 𝑝 joustavan kysynnän tapauksessa. Oikeassa kuvassa alhainen tuulivoimatuotanto siirtää
tarjontakäyrää vasemmalle ja tasapainohinnat nousevat. Nyt joustamattoman kysynnän tapauksessa
hinta 𝑝 on korkeampi kuin hinta 𝑝 joustavan kysynnän tapauksessa. Korkeampi kysynnän hintajousto
on siis markkinahintojen vakauden kannalta toivottavaa, koska se vähentää tuulivoimatuotannon vaihtelusta seuraavaa hintavaihtelua.

Kuva 26. Havainnollistus sähkön hinnan asettumisesta tuulivoimatuotannon tason mukaisesti alhaisen
(Kysyntä 1) ja korkean (Kysyntä 2) hintajouston tapauksissa.

Tieteen termipankki (2021) määrittelee kysyntäjouston seuraavasti: ”Sähkön kuluttajien reagoiminen
sähkönhinnan ja -saatavuuden vaihteluun muuttamalla kulutuskäyttäytymistään.” Määritelmällisesti kysynnän jousto sähkömarkkinoilla tarkoittaa siis kulutuksen ajoittamista jonkin ulkoisen signaalin perusteella. Termiä kulutusjousto käytetään myös yleisesti kysyntäjouston synonyyminä. Kulutusjoustosta
puhuttaessa yleensä eriytetään toisistaan isojen kuormien kulutuksen määräaikainen leikkaaminen (load
shedding), sekä kuormituksen siirtäminen esimerkiksi sähköautojen latauksen tai lämpöpumppujen
kontrolloimisella (load shifting), joka kompensoidaan myöhemmin (METIS Studies, 2018).
Taulukko 3 kokoaa kantaverkkoyhtiö Fingridin arviot kysyntäjouston määrästä eri markkinapaikoilla vuosina 2015, 2018 ja 2020. Huomionarvoista on, että kysyntäjouston määrä on kasvanut tällä
aikavälillä vain säätösähkö- ja häiriöreservimarkkinoilla. Pääosa tehotasapainon ylläpidossa hyödynnettävistä kulutuskohteista tulee metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden suurista kulutusyksiköistä (Fingrid,
2020c).
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Taulukko 3. Arvio kysyntäjouston määrästä Suomessa vuosina 2015, 2018 ja 2020. Aineisto:
Fingrid (2020c).
Markkina:

2015

2018

2020

Päivää ennen

200–600 MW

200–600 MW

200–600 MW

Säätösähkö

100–300 MW

100–300 MW

200–500 MW

Taajuusohjattu häiriöreservi

70 MW

430 MW

400 MW

Taajuusohjattu käyttöreservi

40 MW

4 MW

10 MW

Uusi kysyntäjouston mahdollistaja jatkossa voi olla aggregointi, jossa pieniä sähkön tuotanto-, kulutus
ja varastointikohteita yhdistetään suuremmaksi resurssiksi. Vuonna 2019 Fingrid käynnisti pilotin säätösähkömarkkinoiden aggregointiin salliakseen hajautettujen joustoresurssien keräämisen eri sähkömarkkinatoimijoiden taseesta (Fingrid, 2020c). Aggregaattoreiden toiminta on kuitenkin vielä kokeiluvaiheessa. Esimerkkejä muista tällä hetkellä kulutusjoustoon kykenevistä kohteista ovat kauppakeskus
Sello Espoon Leppävaarassa, joka osallistuu reservimarkkinoille, sekä Lappeenrannan kaupungin kiinteistöt, joissa kulutusta vähennetään tai lisätään sähköverkon tasapainottamiseksi (Siemens, 2021). Lisäksi kasvihuoneiden valaistuksen säätö osallistuu häiriöreservien ylläpitoon Suomessa (Fingrid, 2016).
Suomessa on jo useiden vuosien ajan ollut etäluettavien mittareiden täysi kattavuus kotitalouksissa.
Tämä mahdollistaa tuntihintapohjaisten, niin sanottujen pörssisähkösopimusten9 kautta tulevan kotitalouslähtöisen jouston. Energian osuus sähkön kokonaishinnasta on kuitenkin vain noin kolmannes.
Muut komponentit sähkön kokonaishinnassa ovat siirtomaksu ja sähkövero. Täten taloudelliset kannustimet kulutuksen joustamiseen pörssisähkön tuntihinnan mukaan ovat rajallisemmat. Kuluttajan kannalta kulutusjouston tarjoamiseen liittyvä sähkökustannusten säästöpotentiaali ei täten välttämättä ole
riittävä suhteessa riskiin ja epämukavuuteen. Käytännössä kuluttajat eivät ole laajemmin valinneet pörssisähkösopimusta, vaan niiden markkinaosuus on ollut alle kymmenen prosenttia.
Toisaalta yksittäiset kuluttajat, etenkin sähkölämmittäjät, ovat Suomessa perinteisesti osallistuneet
kulutusjoustoon yö-päiväohjauksen kautta (Hyysalo et al., 2017; Ruokamo et al., 2019.). Kulutusjouston
tarjoaminen ei siten ole kotitalouksille uusi asia, mutta vaihtelevan tuulivoimatuotannon lisääntyessä
kulutusjouston tulisi muuttua vuorokauden aikaan sidotusta ohjauksesta sähkön hintaan pohjautuvaan
ohjaukseen. Jotta kysyntäjoustoresurssit pystytään hyödyntämään tehokkaalla tavalla kansallisesti ja
laajemmin pohjoismaisella markkina-alueella, tulee teknologisten ratkaisujen ja automaation mahdollistaa jouston tarjonta. Lisäksi markkinoilla tarvitaan palvelun tuottajia, jotka kokoavat pieniä kulutuskohteita suuremmiksi yksiköiksi ja tarjoavat yhdistetyn joustopotentiaalin eri markkinapaikoille.

9

Pörssisähkösopimuksessa sähkön hinta muodostuu sopimuksessa määritellyn kaavan mukaan. Yleisemmin pörssisähköllä tarkoitetaan yleensä sähköä, jota myydään ja ostetaan Pohjoismaisessa Nord Pool sähköpörssissä, jossa
sähkön hinta vaihtelee tunneittain markkinavetoisen ja vuorokausisidonnaisen spot-hinnan mukaan (Energiavirasto 2021c).
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KYSYNTÄJOUSTO


Määritelmällisesti kysyntäjoustoa voidaan kuvailla sähkön kuluttajien reagoimiseen sähkönhinnan ja saatavuuden vaihteluun muuttamalla kulutuskäyttäytymistään.



Kysyntäjoustoresurssit eivät ole merkittävästi lisääntyneet eri markkinoilla viime vuosina.



Yö-päiväohjaus sähkönkulutuksen joustossa on kuluttajille tuttua. Vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyessä, tarve sähkönkulutuksen reagointiin
suhteessa markkinatilanteeseen, ei vuorokauden aikaan, kasvaa.
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7. Tulevaisuuden kehitys
7.1 Kulutusskenaariot
Tulevaisuuden energiajärjestelmäratkaisuja ohjaa voimakkaasti Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä (Valtioneuvosto, 2020). Energiamurros vaikuttaa asumiseen, liikkumiseen
ja arjen kulutukseen (Hyysalo et al., 2017). Yhteiskunnan sähköistyminen nähdään välttämättömänä
osana hiilineutraalia Suomea. Tässä kehityskulussa sähköenergia korvaa muita energiamuotoja, kun sähköä hyödynnetään muun muassa liikenteessä, lämmityksessä ja sähköpolttoaineiden valmistuksessa.
Sähköistymisen myötä sähkön kulutus kasvaa (katso mm. Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020 & 2021b;
Lund et al., 2021; Fingrid, 2021d; Forsman et al., 2021; AFRY, 2020).
Suomen energia-alan vähähiilisyystiekartan (AFRY, 2020) arviot sähkönkulutuksen kehityksestä
perustuvat eri teollisuudenalojen omiin vähähiilitiekarttoihin sekä julkisen talouden ennusteisiin. Perusskenaariossa sähkön kulutus on 95 TWh vuonna 2035 ja 105 TWh vuonna 2050. Voimakkaan sähköistymisen vähähiiliskenaariossa sähkönkulutus on 111 TWh vuonna 2035 ja 135 TWh vuonna 2050.
Ilmastopaneelin (Lund et al., 2021) perusskenaariossa sähkön kulutus asettuu tasolle 120–145 TWh
vuonna 2050. Vahvemman sähköistymisen skenaariossa, jossa sähköistyminen tapahtuu etenkin teollisuudessa, kulutus nousee tasolle 160–180 TWh. Äärimmäisen sähköistymisen skenaariossa, jossa sähköistyminen tapahtuu läpi Suomen energiajärjestelmän, kulutus asettuu välille 225–240 TWh.
Kantaverkkoyhtiö (Fingrid, 2021d) julkisti neljä erilaista skenaariota, jotka ovat pohjana kantaverkon kehittämisessä. Kyseiset skenaariot eivät ole tarkoitettu tulevaisuuden ennustamiseen, mutta niissä
käytetyt oletukset ja tulevaisuuden kulutukseen liittyvät arviot havainnollistavat kulutusennusteiden
vaihtelua eri toteutumien välillä. Skenaarioissa sähkönkulutuksen haarukka vuodelle 2035 on 95–145
TWh ja 95–210 TWh vuodelle 2045. Pääosin erot liittyvät sähkön teollisuuskulutuksen tulevaan kehitykseen.
Yhteenvetona kulutuksen skenaarioista voidaan todeta, että sähkön kulutuksen ennakoidaan kasvavan lähivuosikymmeninä (Kuva 27). Kasvun voimakkuus riippuu vahvasti energiajärjestelmän sähköistymisen asteesta. Mitä vahvemmin lämmitys-, liikenne- ja teollisuussektorit sähköistyvät, sitä jyrkemmin kasvaa sähkön kokonaiskulutus.

Kuva 27. Sähkön kysyntä eri skenaarioissa. Lähteet: Energia-alan vähähiilisyystiekartta (AFRY, 2020),
Suomen ilmastopaneelin ”Sähköllä merkittävä rooli Suomen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa” - julkaisu (Lund et al., 2021) ja Fingrid kantaverkkoyhtiön verkkovisio (Fingrid, 2021d).
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7.2 Tuulivoimaskenaariot
Korkeita tuulivoimaosuuksia maailmalla esiintyy muun muassa Tanskassa, jossa noin 47 % vuoden
2019 sähkön kulutuksesta tuotettiin tuulella, (Energistyrelsen, 2020), Irlannissa (32,5 % vuoden 2019
sähkönkulutuksesta (Wind Energy Ireland, 2021), Portugalissa 27 %, Saksassa 26 % ja Isossa-Britanniassa (22 %) (Sönnichsen, 2020). Vertailukohtana Euroopan ulkopuolelta mainittakoon Teksasin osavaltiossa Yhdysvalloissa, jossa 18 % vuoden 2019 sähkönkulutuksesta tuotettiin tuulivoimalla (U.S.
Energy Information Administration, 2021).
Suomi on olosuhteiltaan tuulivoimatuotantoon soveltuva maa. Vuonna 2020 tuulivoimatuotanto
kattoi 9,7 % sähkönkulutuksesta Suomessa (Kuva 11). Investointien näkökulmasta merkittävä asia on
myös laaja pinta-ala, joka mahdollistaa tuulivoimapuistojen laajan maantieteellisen sijoittumisen. Asennettu tuulivoimatuotannon kapasiteetti onkin kasvanut viime vuosina siten, että vuoden 2020 lopussa
asennettua kapasiteettia oli Suomessa yhteensä jo 2 585 MW (Kuva 14).
Lähivuosina tuulivoiman rooli Suomen sähköjärjestelmässä tulee kasvamaan entuudestaan. Suomen
tuulivoimayhdistyksen (2021) mukaan eri hankesuunnittelun vaiheissa on Suomessa jo yli 21 300 megawatin edestä tuulivoimaa, josta yli 18 500 MW on maatuulivoimaa. Suunnitteluvaiheessa olevista hankkeista luvitettuja tai rakenteilla olevia projekteja on yli 6 000 MW. Hankkeista suurin osa sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle (yli 80 hanketta) ja Pohjanmaalle (alle 40 hanketta). Suomen tuulivoimayhdistyksen
ennuste tuulivoiman kokonaiskapasiteetista vuoden 2023 loppuun mennessä on noin 5 000 MW. Kapasiteetin ennustetaan siis melkein tuplaantuvan vuoden 2020 määrästä. Ennuste tuulivoimatuotannosta
vuodelle 2024 on vastaavasti noin 15,5 TWh.
Tuulivoimatuotannon kasvun ennustetaan jatkuvan 2040 ja 2050 luvuilla (Kuva 28). Kantaverkkoyhtiön (Fingrid, 2021d) verkkovision skenaarioissa sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi vuonna 2035 yhteensä 43–92 TWh ja vuonna 2045 yhteensä 52–181 TWh. Arvioiden haarukat ovat varsin suuria, ja
Fingrid korostaakin, että niitä ei tule sellaisenaan käyttää tulevaisuuden ennustamiseen, vaan ne ovat
enemmän heidän oman suunnittelunsa tukena. Suomen energia-alan vähähiilisyystiekartan (AFRY,
2020) perusskenaariossa tuulivoiman tuotanto on 22 TWh vuonna 2035 ja 37 TWh vuonna 2050. Vähähiiliskenaariossa arviot tuulivoimatuotannosta ovat 30 TWh vuonna 2035 ja 47 TWh vuonna 2050.
Myös Suomen ilmastopaneelin (Lund et al., 2021) skenaarioissa tuulivoimalla on merkittävä rooli.
Tuulivoimalla tuotetaan yli 50 % Suomessa tuotetusta sähköstä vuonna 2050 kaikissa tutkituissa skenaarioissa.

Kuva 28. Tuulivoimatuotanto eri skenaarioissa. Lähteet: Energia-alan vähähiilisyystiekartta (AFRY,
2020) ja Fingrid kantaverkkoyhtiön verkkovisio (Fingrid, 2021d).
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Tuulivoiman tuotantokapasiteetin osuuden kehityksen arvioiminen ei ole yksiselitteistä. Tuotannon
vaihteluista aiheutuu järjestelmävaikutuksia, jonka kustannukset eivät täysimääräisesti näy yksittäisen
tuulivoimapuiston investoinnin kannattavuuslaskelmissa (Hirth et al., 2015). Tuulivoiman lisääntyminen
voi aiheuttaa tarpeita investoida sähköverkon vahvistamiseen sekä kasvattaa sähköjärjestelmän tasapainotuskustannuksia. Zakeri, Syri ja Rinne (2015) tutkivat uusiutuvan energian integrointia suomalaiseen
sähköjärjestelmään. Heidän tulostensa mukaan tuulivoimaa voitaisiin hyödyntää maksimissaan noin 18–
19 prosentin osuudella kokonaisenergiankulutuksesta (16 TWh vuodessa) ilman suuria muutoksia järjestelmän joustavuudessa. Mikäli tuulivoiman osuus nousee tätä korkeammaksi, järjestelmän joustolähteet nousevat tärkeämpään rooliin. Luvussa 7.3 esitellään mahdollisia jouston lähteitä, joilla tulevaisuudessa voi olla suurempi rooli sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa.

7.3 Uudet jouston lähteet
Suomessa on hyvät mahdollisuudet lisätä päästötöntä sähköntuotantoa, joka perustuu vaihtelevan tuulivoiman lisääntymiseen, sekä pienemmässä määrin aurinkoenergiaan. Myös ydin- ja vesivoimalla tuotetaan vähäpäästöistä sähköä. Toisaalta säädettävää tuotantokapasiteettia poistuu, kun sähkön- ja lämmön
yhteistuotantokapasiteetti vähenee vanhimpien tuotantolaitosten poistuessa käytöstä. Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan siten uusia jouston lähteitä sähköjärjestelmään (Forsman et
al., 2021). Myös älyverkkotyöryhmän loppuraportin (Pahkala, Uimonen & Väre, 2018) mukaan joustavuus on ensisijaista tulevaisuuden sähköjärjestelmässä. Samoin ’Jousto 2035’ - vision mukaan siirtyminen hiilineutraaliin sähköjärjestelmään vaatii merkittävää kasvua joustavuudessa (Honkapuro et al.,
2020).
Jouston lähteet voidaan jaotella kolmeen kategoriaan: joustava tarjonta, alueiden rajat ylittävä sähkömarkkinavaihdanta sekä joustava kulutus ja varastointi (Wråke et al., 2021). Taulukko 4 kuvaa eri
joustolähteiden tehoa ja aikaskaalaa pohjoismaiden tasolla vuodelle 2050 mallinnetussa sähkömarkkinaskenaariossa. Taulukossa P2X tarkoittaa Power-to-X teknologioita, joilla sähköenergiaa muutetaan
esimerkiksi vedyksi, metaaniksi, synteettisiksi polttoaineiksi tai lämmöksi (IRENA, 2021).

Taulukko 4. Pohjoismainen joustopotentiaaliarviot vuodelle 2050 korkean P2X-kapasiteetin
skenaariossa (Lähde: Wråke et al., 2021).
Tarjonta

Rajat ylittävä markkinavaihdanta

Kulutus ja varastointi

Vesivoima Pohjoismaiden
välinen

PohjoisP2X
maiden ulkopuolinen

Sähköautot

Kaukolämpö

Kiinteistökohtainen
lämmitys

Teollisuuslämpö

Jousto
(GW)

30

124

24

59

25

9

2

3

Aikaskaala

T-V-K

T-V

T-V

T-V-K

T

T-V-K

T

T-V-K

* T = tuntitaso, V = viikkotaso, K = kuukaudet
Taulukosta 4 nähdään, että vesivoima ja rajat ylittävä sähkömarkkinavaihdanta ovat tärkeitä joustonlähteitä pohjoismaiden sähköjärjestelmissä myös tulevaisuudessa. Vaihtelevan tuulivoimatuotannon lisääntyessä tarve siirtää tuotantoa alhaisen tuotannon alueilta korkean tuotannon alueille korostuu.
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Pohjoismaisessa tarkastelussa siirtokapasiteettiteho pohjoismaissa kasvaa 70 GW tasolta vuonna 2020
korkeammalle 124 GW tasolle vuoteen 2050 mennessä (Wråke et al. (2021), korkean P2X-kapasiteetin
skenaario).
Seuraavaksi tarkastelemme kulutus- ja varastointiresursseja, jotka voivat tulevaisuudessa tarjota
joustoa järjestelmään. Tarkastelemme suuremman skaalan joustolähteitä (teolliset prosessit, kaukolämpö) alaluvussa 7.3.1 ja pienemmän skaalan joustolähteitä (sähkölämmitys ja sähköinen liikenne) alaluvussa 7.3.2.

7.3.1 Teollinen jousto ja virtuaalivoimalaitokset
Teollisuudessa sähköä käytetään etenkin lämmitys- ja kuumennusprosessissa (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021b). Nykyinen kulutusjoustopotentiaali teollisuudessa perustuu pääosin suuriin sähkönkäyttäjiin
kemian-, metalli- ja paperiteollisuudessa (Pöyry, 2018). Taulukossa 5 on esitetty arviot eri teollisuuden
alojen keskimääräisestä teollisuuden kulutusjoustopotentiaalista. Joustopotentiaali ei kuitenkaan ole vakio, vaan teollisen sähkön kulutuksen kyky joustaa eri aktivointiaikoina riippuu muun muassa tuotantolaitosten tuotantotavoitteista sekä tuotantoprosessien tilanteesta (Pöyry, 2018). Datakeskukset kykenevät
lyhyen ajan joustoon, jota voidaan tarjota esimerkiksi häiriöreservimarkkinoille.

Taulukko 5. Nykyisin tarjolla oleva teollinen kulutusjoustopotentiaali. Lähde: Pöyry (2018).
Aktivointiaika
Joustopotentiaali
(MW)

3 min

15 min

1h

3h

Kemianteollisuus

---

30

75

150

Metalliteollisuus

---

200

300

---

Paperiteollisuus

---

550

600

650

Datakeskukset

200

---

---

---

Yhteensä

200

780

975

800

Pöyryn (2018) analyysin perusteella taulukon 5 joustopotentiaalista vain noin kolmannes realisoituu
markkinatarjouksina. Pääosin teollisuusjoustoa tarjotaan ylössäätöön, jossa kulutusta vähennetään suunnitellusta. Keskimääräinen teollisen kulutuksen jouston ylössäätötarjonta on noin 300 MW.
Teollisuuden vähähiilisyystiekartan vähähiilisyysskenaariossa teollisuuden sähkönkulutuksen arvioidaan tuplaantuvan vuoteen 2050 mennessä tasolta 40 TWh tasolle 80 TWh (AFRY, 2020). Kasvavan
kulutuksen myötä teollisuuden joustopotentiaali kasvaa. Taulukossa 5 arvioidun nykyisen noin 1000
MW teollisuuden kulutusjoustopotentiaalin päälle vuonna 2035 uutta joustavaa teollisuuden kulutusjoustotehoa saadaan 1500 MW – 2000 MW vuoteen 2035 mennessä ja 3000 MW – 4000 MW vuoteen
2050 mennessä. Alle puolet teollisuuden kasvaneesta joustopotentiaalista tulee prosessien sähköistymisen, datakeskusten sähkönkäytön ja biomassan alkukäsittelyn sähkökäytön kautta. Suurin osa, noin 60
prosenttia, lisääntyneestä joustopotentiaalista tulee P2X teknologioiden sähkönkäytön kasvun myötä.
P2X teknologian joustopotentiaaliin liittyy paljon epävarmuuksia. Vetyä voidaan varastoida suurissa määrin yli ajan, mutta varastointi aiheuttaa kustannuksia. P2X prosessien joustavuuden
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herkkyystarkastelussa todennäköisimpänä varastointikokona pidettiin 12 tunnin kysyntää vastaavaa vetyvarastoa (Forsman et al., 2021).
Teollisen mittakaavan joustoa tuovat myös kaukolämpöverkossa käytettävät lämpöpumput. Lämpövarastojen ansiosta kaukolämmön lämpöpumppuja voidaan optimoida sähkön hinta huomioiden. Kaukolämmön lämpöpumppujen joustoa rajoittavat siten lämmön kysynnän vaihtelu, lämpövaraston koko ja
lämpöhäviöt. Hiilineutraalisuustavoitteen vaikutuksia sähköjärjestelmään mallintavassa raportissa kaukolämpösektorin varastoivan kulutusjouston kestoksi on arvioitu 6–8 tuntia (Forsman et al., 2021).
Sähköakut osallistuvat jo tällä hetkellä taajuuden säätöön sähköjärjestelmässä. Kantaverkkoyhtiö
Fingridin mukaan akut tuottavat muutamia kymmeniä megawatteja todennettua tehoa häiriö- ja käyttöreservimarkkinoilla (Fingrid, 2021g). Tulevaisuuden hiilineutraalisuusskenaarioissa sähköakkuja oletetaan olevan sähköjärjestelmässä 500 MW vuoteen 2035 mennessä ja 1000 MW vuoteen 2040 mennessä.
Sähköakut soveltuvat sekuntitason säädöstä tukkumarkkinoiden tuntitason jouston tarjoajiksi, mutta pidemmillä aikajänteillä akkuja ei nähdä jouston lähteenä (Forsman et al., 2021).
Kiinteistöt kauppa- ja palvelusektoreilla voivat tarjota kysyntäjoustoa virtuaalivoimalaitoksina. Virtuaalivoimalaitos viittaa sähkön kulutus- ja tuotantoyksiköihin, joiden energiankäyttöä ohjataan yhtenä
yksikkönä. Kulutus- ja tuotantoresurssien älykäs ohjaus mahdollistaa joustoresurssin tarjoamisen markkinoille, jolloin kokonaisuus näyttäytyy markkinaoperaattorille yhtenä ’virtuaalisena’ joustoresurssina.
Suomessa esimerkiksi kauppakeskus Sello on kiinteistökokonaisuus, joka osallistuu reservimarkkinoille
(Siemens, 2021). Kiinteistö tuottaa energiaa aurinkopaneeleilla ja sisältää 2MW / 2,1MWh sähkövaraston. Myös Lidl Suomen jakelukeskus ja 136 myymälää muodostavat virtuaalivoimalaitoksen, joka tarjoaa joustopalveluita jakelukeskuksen sähköakun ja myymälöiden ilmanvaihto- ja vedenjäähdytyskoneiden tehoa säätelemällä (Siemens, 2021).

7.3.2 Kotitalouksien joustohalukkuus, lämmityksen ohjaus ja sähköinen liikenne
Kotitalouksien rooli ja merkitys sähkömarkkinoilla on muuttunut viime vuosina. Kotitalouksien on
mahdollista jo nyt hyötyä joustavasta ja älykkäästä sähkönkäytöstä taloudellisesti ottamalla käyttöön
sähkön tuntihintaan pohjautuva pörssisähkösopimus. Kun tähän yhdistetään älykästä kotiautomaatiota ja
uudenlaisia energiapalveluita voivat kotitaloudet kulutuksen ohjauksen ansiosta parantaa energiatehokkuutta ja hyödyntää mahdollisimman puhtaasti tuotettua sähköä silloin kun se on edullisinta (Motiva,
2021a). Uudenaikaisella kotiautomaatiolla voi ohjata lämmitystä sähkön tuntihinnan, ulkolämpötilan ja
sääennusteen mukaan. Mikäli kotitaloudella on käytössään sähköauto, voidaan kotiautomaation avulla
ajoittaa sähköauton lataus edullisimmille tunneille ja vähentää samalla sähköjärjestelmän kuormitusta.
Kotitalouksien kysyntäjoustopotentiaali on Suomessa merkittävä, sillä sähkölämmiteisiä rakennuksia on yli 570 000 (Känsälä ja Hammar, 2018). Niiden yhteenlaskettu tehontarve on merkittävä, ja siten
myös niiden kysyntäjoustoon liittyvät mahdollisuudet. Kotitalouksien osallistumisella kysyntäjoustoon
on suuri merkitys sähköjärjestelmän osalta myös huippukuormitustilanteissa, jolloin kysyntäjoustolla
voidaan turvata tehon riittävyys. Täten kotitaloudet voivat osaltaan parantaa sähköjärjestelmän luotettavuutta ja suunnata resurssien käyttöä tehokkaammin edistämällä uusiutuvien energialähteiden integrointia järjestelmään.
Jotta kotitalouksien joustopotentiaali realisoituu tehokkaalla tavalla sähköjärjestelmässä, tulee kannusteiden jouston tarjoamiselle olla oikeansuuntaiset. Älyverkkotyöryhmän loppuraportissa (TEM,
2018) korostetaan markkinaehtoisen kulutusjouston roolia. Markkinoilla hinta kuvastaa tarjonnan niukkuutta suhteessa kysyntään. Markkinaehtoinen kulutusjousto reagoi tällöin hintasignaalin kautta niukkuuteen sähkömarkkinoilla. Tuntitasolla yksittäinen kotitalous voi tarjota kulutusjoustoa reagoimalla
vaihteluihin tuntihinnoissa. Toisaalta tunnin sisäisille säätömarkkinoille osallistuminen vaatii kotitaloudelta osallisuutta kulutusjoustokohteita yhdistävien joustopalvelutarjoajien toiminnassa.
Murrosareenan loppuraportissa asetettiin tavoitteeksi se, että vuoteen 2030 mennessä kysyntäjouston piirissä olisi 2000 MW loppukuluttajien sähkönkäytöstä ja saman verran kaukolämmöstä (Hyysalo
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ym., 2019). Myös Euroopan komissio (2020) näkee tärkeänä osana integroituneempaa järjestelmää kuluttajien aktiivisen roolin, niin että energia liikkuu kahteen suuntaan. Tästä esimerkkinä voi olla aurinkopaneelien hajautetun tuotannon kautta energiajärjestelmään osallistuva kotitalous, jolla on lisäksi kaksisuuntaista latausta hyödyntävä ajoneuvo omana joustolähteenä. Vaihtoehtoisesti kotitalous voi
osallistua markkinoille energiayhteisöjen ja älykkäiden kaukolämpöverkojen kautta.
Kotitalouksien halukkuutta sähkönkäytön ajoitukseen on tutkittu hyödyntäen ammattikorkeakouluopiskelijoiden vuosina 2017–2018 haastatteluilla keräämää Harkka-aineistoa (Motiva 2019). Vastaajista (N = 355) noin 10 prosenttia oli valmis siirtämään tai rajoittamaan omaa sähkönkäyttöään, jos se
pienentää selvästi vuotuista sähkölaskua. Noin 55 prosenttia vastaajista oli valmis kulutuksen ajoittamiseen, jos siitä ei aiheudu näkyvää haittaa kotitaloudelle. Kysymykset kulutuksen ajoittamisesta vaativat
usein tarkennuksia haastattelijalta, joka kertoo siitä, että kotitaloudet tarvitsevat lisätietoa kulutuksen
siirtämisen perusteluista ja hyödyistä. (Motiva, 2019.) Tiedon merkitys aktiiviseen kulutuksen seurantaan kannustamisessa ilmenee myös Porvoon Energian asiakkaille toteutetun kulutuskokeilun tuloksista,
joiden mukaan osa talouksista seuraa hyvin aktiivisesti energia-asioita, ja tällöin he ovat myös halukkaampia tekemään aktiivisia toimia vaikuttaakseen energiankulutukseen (Ruokamo et al., 2020).
Suomalaisille kotitalouksille suunnatun kyselytutkimuksen tulosten mukaan kotitaloudet vaativat
merkittävää kompensaatiota pörssisähkösopimuksiin siirtymisestä (Ruokamo et al., 2019). Tulosten mukaan vastaajat kokivat muun muassa järjestelmätasoiset kasvihuonepäästöjen alenemiset koettua hyötyä
lisäävinä tekijöinä. Siten myös muilla kuin taloudellisilla tekijöillä voidaan kannustaa joustavampaan
kulutukseen.
Vertailtaessa suoraa sähkönohjausta lämmönohjaukseen, Ruokamo et al. (2019) havaitsivat valintakoetutkimuksessaan, että kuluttajat olivat selvästi halukkaampia joustamaan lämmityksessä sähkön sijaan. Myös kompensaatiovaatimus lämmityksen ohjauksesta oli alhaisempi kuin sähkön ohjauksesta.
Varaavan sähkölämmityksen käyttö onkin Suomessa ollut perinteisesti joustolähde yö-päivä-aikaohjauksen kautta. Järventausta ym. (2015) arvioivat pientalojen potentiaalista teknistä ohjauspotentiaalia.
Tarkasteluvuonna yö-ohjauksen piiriin oli kytkettynä noin 2300 MW tehoa, josta osittain varaavan lämmityksen ohjauspotentiaali oli heidän arvionsa mukaan noin 1400 MW. Yhteensä aikaohjausreleen (nk.
kello-ohjaus) tehopotentiaaliksi arvioitiin 3200 MW (Järventausta ym., 2015.).
Osana yhteiskunnan sähköistymistä nähdään lämpöpumppujen ja sähköisen liikenteen kasvu (Kuva
29). Tulevaisuudessa kotitalouksien kulutusjoustopotentiaali tulee saada yö-päivä ohjauksesta kohti sähköjärjestelmän tilan huomioivaa reaaliaikaista ohjausta. Kotitalouksien sähkölämmitys ja sähköautojen
akkukapasiteetti ovat potentiaalisia sähkön hintaan reagoivia joutoresursseja tulevaisuudessa (Forsman
et al., 2021).
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Kuva 29. Asuinrakennusten lämpöpumppuenergia vuosina 2010–2019 (vasemmalla) ja sähköautojen ja
ladattavien hybridien ensirekisteröinnit 2010–2020 (oikealla). Lähteet: Asuinrakennusten lämmitys rakennustyypeittäin (Tilastokeskus, 2021) ja Ajoneuvojen ensirekisteröinnit maakunnittain (Trafi, 2021).

Kotitalouksien lämpöpumput ovat lisänneet suosiotaan viime vuosina (Motiva, 2021b). Lämpöpumpuilla tuotetaan sähköstä lämpöä ja niiden merkitys myös kysyntäjouston tarjoajana tulee kasvamaan vaihtelevan tuotannon lisääntymisen myötä. Uusien kotitalouksien lämpöpumppujen arvioidaan
tuovan joustotehoa 1000 MW vuonna 2025, 2100 MW vuonna 2035 ja 2400 MW vuonna 2040. Kotitalouksien lämpöpumppujen jouston maksimikestoksi on arvioitu noin 3 tuntia. (Forsman et al., 2021).
Suomessa ennustetaan vuonna 2030 olevan 600 000 sähkökäyttöistä ajoneuvoa (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2021). Kehityksen myötä myös mahdollisuus kysyntäjouston tarjoamiseen kasvaa.
Vuonna 2025 sähköisen liikenteen joustotehon oletetaan asettuvan tasolle 200–400 MW. Vuonna 2030
joustotehoa arvioidaan olevan välillä 400–1000 MW ja vuonna 2040 välillä 1200–2400 MW (Forsman
et al., 2021).
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TULEVAISUUDEN KEHITYS


Yhteiskunnan sähköistymisen myötä sähkökulutus lisääntyy, kun sähköenergia
korvaa muita energialajeja esimerkiksi lämmityksessä, teollisuudessa ja liikenteessä.



Lisääntynyt sähkön tarve tulee täyttää vähäpäästöisillä tuotantoteknologioilla.



Tuulivoimatuotanto tulee lisääntymään lähivuosikymmeninä. Jotta vaihtelevan
tuotannon integrointi sähköjärjestelmään onnistuu kustannustehokkaasti ja toimintavarmuus huomioiden, tulee joustolähteitä olla riittävästi käytössä.



Joustoa sähköjärjestelmään tuovat joustava tuotanto ja rajat ylittävä sähkömarkkinakauppa.



Suuria kulutusjoustoresursseja ovat esimerkiksi:
o Teollisuuden sähkönkulutus ja P2X-teknologiat 1500–2000 MW vuoteen
2030 mennessä. Joustoaika 15 minuutin tasolta (datakeskukset) 12 tunnin tasolle (P2X vetyvarastot).
o Kaukolämpöverkon lämpöpumput voivat tarjota joustoa 6–8 tunnin ajanjaksolle.
o Sähköakkukapasiteettia arvioidaan olevan 500 MW vuoteen 2035 mennessä. Akut tarjoavat etenkin tunnin sisäistä säätökapasiteettia.



Pienempiä kulutusjoustoresursseja ovat esimerkiksi:
o Kotitalouksien lämpöpumput 2100 MW joustoteholla vuoteen 2035 mennessä.
o Sähköinen liikenne 400–1000 MW joustoteholla vuoteen 2030 mennessä.
o Lämpöpumppujen ja sähköautojen akkujen joustoaika on muutamia tunteja.
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8. Lopuksi
Tässä raportissa olemme koonneet yhteen katsauksen, jossa tarkastellaan Suomen sähköjärjestelmän nykytilaa ja tulevien vuosien tuulivoimatuotannon ja joustavien sähköjärjestelmän resurssien kehitystä
sähkömarkkinoilla. Johtuen pohjoisesta sijainnistamme ja siihen liittyvistä luonnonaikojen aikaan saamista kausivaihteluista, sähkön kulutus Suomessa per henkilö on suurta. Yhteiskunnan sähköistyminen
tulee tulevaisuudessa vielä lisäämään sähkönkysyntää, ja uusiutuvien energian lähteiden, erityisesti tuulivoiman lisääntynyt käyttö, haastaa sähköjärjestelmän kyvyn tarjota varmasti tuotantoa korkean sähkön
kysynnän tunteina. Sähköjärjestelmän tasapainon säilyttämiseksi tarvitaan uusien energiantuotantolähteiden rinnalle uusia säätö- ja joustoresursseja, joita voidaan saada esimerkiksi joustavasta kulutuksesta
ja rajat ylittävästä sähkömarkkinakaupasta.
Suomen sähköntuotannon tulevaisuudessa on monta mielenkiintoista haastetta, joiden ylimmällä
tasolla vastassa on meneillään oleva globaali energian murros, ilmastonmuutoksen eteneminen ja teknologian kehitys. Laaja-alaisten haasteiden ratkaisuun tarvitaan sähköjärjestelmän perusteita ylläpitäviä
ratkaisuja, joita yksinkertaisimmillaan saattaa löytyä jopa yksittäisten kotitalouksien tasolta tarkasteltaessa niiden roolia kysyntäjoustopotentiaalin lähteenä. Puhuttaessa suuremmasta skaalasta, teollisuuden
lisääntyvä sähköistyminen ja teknologian kehitys esimerkiksi erilaisten sähkön varastointimahdollisuuksien osalta ovat todennäköisesti osa tulevaisuuden monimuotoisempaa sähköjärjestelmää.
Tarkasteltaessa säätövoimien tulevaisuutta Suomessa ja Pohjoismaissa, vesivoiman keskeinen rooli
tulee varmasti säilymään, sillä se mahdollistaa sekä energian pitkäaikaisen varastoinnin vuositasolla että
nopeaan sähköntuotannon joustoon jopa sekuntitasolla erittäin nopean säätökykynsä ansiosta. Yhteiskunnallisten asenteiden muuttuminen ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen voi kuitenkin jo lähitulevaisuudessa luoda lisääntyvää painetta vesistöjen kunnostamiseen ja ainakin osittaiseen ennallistamiseen alueilla, joilla vesivoiman sähköntuotannon rooli ei ole merkittävä alueellisesti tai kansallisesti.
Oulujoen vesistön alueella, joka on tarkastelun kohteena Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 – hankkeessa, vesivoimatuotanto on ollut keskeisessä
roolissa jo yli 60 vuotta. Suomen viidenneksi suurimpana vesistöalueena Oulujoen vesistönalueen rooli
osana Suomen joustavaa sähköntuotantoa on tärkeä, mutta millaiseksi se muotoutuu pitkällä aikavälillä,
riippuu niin kansallisen kuin paikallistason valinnoista suhteessa sähköjärjestelmän toimintaan ja luonnon monimuotoisuuden painotuksiin.
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